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Siberija persergsti Japoniją

WASHINGTON, birž. 9. —
Mažas šeiminiškas skandalėlis
laivyno departamente
apie
adm. Sims kalbą Londone, vir
sta į didesnį skandalą. Dabar į
tą skandalą įsimaišė ir sena
tas. Jis atviru balsavimu nuta
rė padaryti tyrinėjimus apie tą
admirolo kalbą.
Eina net kalbos, kad jeigu
pasirodys,
jog Sims’o kalba
buvo korespondentų teilsingali
perduota, galbūt Sims bus pa
šalintas iš laivyno ar aštriai nu
baustas.
Kaip praneša korespondentai
Iš Londono,
admirolas Sims
pasakęs, kad jis ketina nieko
iš savo kalbos neatsiimti ir nie
ko neatšaukti, nežiūrint kokios
ne butų pasekmės.

Silezijos lenkai bėga
Japonija užgriebs dar daugiau
Siberijos miestų
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 10, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Siberija persergsti
Japoniją.■ .......... y... ..

■

M

Lenkai bėga nuo angly.

f

Japonija reikalauja kontrolės
ant niekurių miestų ir didelių Nedaro anglams jokio pasiprie. šinimo. Mušasi su vokiečiais.
koncesijų. ’
TOKIO, birž. 9. — Niči Niči

Šimtini gavo žinią iŠ Barbino,
kad Tolimųjų Rytų respublika
pasiuntė notą Japonijos val
džiai, grasinančių griebtis ka
rinių priemonių prieš anti-bolŠevikiškus elementus,
kurie
įkūrė naują valdžią Vladivosto
ke. Nota pareiškia, kad prasi
dės kariavimas,
jei Japonija
nesutiks leisti Tolimųjų Rytų
respublikai užgniaužti
politi
nius sumišimus Vladivostoke ir
jei Japonija nepripažins autoritėto senosios milicijos ele
mentų pajūrio provincijoj ir
nesugrąžins ginklų, kurie tapo
konfiskuoti.
Tolimųjų Rytų respublikos
valdžia, sakoma, kaltina, kad
Japonijos armija surengė per
versmą Vladivostoke ir kad ji
rėmė dalyvavusius tame judė
jime anti-bolšcvikuš.
Japonija nori pasigriebti Čitą.
RYGA, birž. 9. — čia gauto
ji Rostos žinia iš Maskvos sa
ko, kad Japonija pasiuntė To
limųjų Rytų respublikai reika
lavimus, kad Japonija kontro
liuotų tris svarbius tos respub
likos miestus, būtent, Chabarovską, Blagoviščenską ir Čitą.
Į reikalavimus taipjau įeina
suteikimas svetimšaliams ka
syklų ir miškų koncesijų ir
laisvo plaukiojimo Amūro upimi Ir užmokėjimas nuostolių,
ktriruos aplaikė Japonijos pau
valdiniai laike civilinio karo
toje respublikoje.
Tree tranUation
srtth the postmaster at Chicago, 111., June 10, 1921
as veųuired by the act of Oct. 8, 1917

Japonija užima daugiau
Siberijos miestu.
Padarysianti tai delel “strate
giškų” išrokavimų. Rusija
protestuoja.
COPENHAGEN, birž. 9. —
Pasak žinios iš Helsing, Ja
ponijos kareivių Vladivostoko
distrikte komanduotojas, Kumura, paskelbė, kad iŠ priežas
ties padėties rytinėj Siberijoj,
japonai
bus priversti užimti
strategiškai svarbesnius įvai
rius Siberijos miestus. ,
Rusijos sovietų valdžia, sa
koma, smarkiai užprotestavo
prieš tai ir notoje Anglijos ir
Francijos valdžioms ji pareiš
kia, kad ji laikys
talkininkų
valstybes moraliniai atsakom i ngas už Japonijos intervenciją
Siberijoje.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iŠ
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalytų j| perskaityti. Num.

Tyrinės Simso kalbą.

Nedarbo kardas vis tebegrumoja dardininkams

Tnie translation filed with the post-master at Chicago, III., Juno 10, 1921
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Nupigino automobilius,
pakėlė algas.
Fordas pakėlė algas savo
geležinkeliečiams.

DETROIT, Mieli., birž. 9—
Henry Ford paskelbė, kad jo
valdomo Detroit,
Toledo &
Ironton geležinkelio visiems
darbininkams algos bus pakel
tos iki Fordo minimum algos
— $6.00 į dieną, pridedant bonusą už sugabumą.
Porą dienų prieš tai Fordas
paskelbė, kad jis nupigina nuo
$15 iki $50 kainas visų savo
automobilių.
.Fordo geležinkeliečiai, kaip
ir kiti jo dariiininkai, dirbs tik 6
dienas savaitėje ir turės vieną
savaitę vakaeijų.
Traukiniai

BEIUJNAS. birž. 9.— Iš Op-I
pcln šiandie pranešama, kad 12 )

(Sims savo
kalboj
anglų nuo 6 vai. vak. subatoj iki G
kliubui Londone pasmerks ai- vai. ryto panedėlyj nevaigščios,

vokiečių savanorių liko užmuš
ti ir 28 sužeisti mūšyje su len
kais ties Zembowitch, Augšt.

rius, o tuos amerikiečius, ku išėmus pieno traukinius, bet ir
rie remia airius pavadino asi tie su laiku bus panaikinti.
Fordas sako, kad kada jis
lais).

i

einantj

Silezijoj.

apėmė

Anglų besiveržimas Augšt.
Silezijoj tęsiasi be jokto iš len
kų pusės pasipriešinimo. Ang
lai eina
ant Koenigschutte,
Tarnowitz ir Kosehvitz.
Lenkų artilerija bombarduo
ja Batibor.
x

nuo Detroit iki Ohio upės, prie
jo dirbo 2,763 darbininkai. Da
bar dirba 1,327 darbininkai ir
geriau atlieka darbą. Pirmiau
geležinkelis duodavo $20,000
nuostolių, dabar gi jis duoda
jau pelną.
Tą geležinkelį naudoja drau
giausia Fordo dirbtuvės,
bet
pagerėjus patarnavimui, pra
deda naudoti jį ir kitos kom
panijos.

Kaip anglai paėmė Rosenberg.
t

OPPELN, birž. 9. — Anglų
spėkos, vakar išvijo iš Rosenebrg 5,00 lenkų maištininkų,
kurie skubiai traukiasi pietry
čių kryptimi. Tuo laiku dauge
lis lenkų perėjo Lublinitz, 10
myl. nuo Rosenberg.
Lenkai
bandė parodyti, pasipriešinimą,
bet anglai nepaleido nė vieno
šūvio užimdamj Rosenbergą.
Kada diiglai
įėjo Į Hiibštį,
lenkai paleido į jų užpakalį ke
letą nelikusiai nufaikintų šū
vių, taipjau
paleista keletas
šautuvų papliaupų iš lenkų po
zicijų.
Lenkai tada pasiėmė
kulkosvaidžius, kuriuos jie bu
vo susistatę palei kelią ir pa
bėgo.
Kada anglai įėjo į miestą,
jie rado lenkų komanduoto ją
su 300 kareivių. Komanduotojui įsakyta apleisti miestą už
valandos ir evakuoti visą distriktą prieš seredos naktį. Len
kai atsakė,
kad to negalima
padaryti, bet juos perspėjo, kad
kiekvienas maištininkas, kokis
bus rastas išsibaigus paskirtai
valandai, bus sulaikytas išegzaminavimui.
✓
Vėliaus -išk račius miestą pa
sirodė, kad lenkai apleido mies
tą laiku.
<
Rosenbergo gyventojai pasi
tiko anglus su didelėmis ova
cijomis; merginos bandė bu
čiuoti kareivius, o senos moterįs verkė anglų kareiviams
einant gatvėmis.
Anglai nebandė nuginkluoti
lenkų. Delei to anglų pulkinin
kas pasakė: “Mes bandome iš
vengti civilinio karo ir ban
dome ątsteigti talkininkų au
toritetą be kraujo praliejimo.”
Manoma, kad anglai tuojaus
eis į pietus ir užims Lublintz
ir kitus industrinius Augšt. Si
lezijos miestus.

Anglų užėmimas Rosenberg
buvo taip greitas, kad lenkai
nesuspėjo įvykinti savo grąsinimą sudeginti ir išplėšti mies
tą. Trįs sankrovos buvo išplėš
tos, bet du vežimai su grobiu

buvo rasti lenkų pamesti prie
miesty], kadangi lenkai nesus
pėjo grobio išsivežti.
Lenkai, sakoma, pasitraukė
keletą myli ir vis dar bėga,
bet neliečia gyventojų distrik
te, per kurį jie traukiasi.

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
Patvirtinta atstovų bute.
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
LONDONAS, birž. 9. — Val
centus.
džios kalbėtoja* Chaihberiain,
Gaunamas Naujienų ofise.
paskelbė atstovų bute, kad tal

Sudegino 185 namus.

tą geležinkelį,

LONDONAS, birž. 9. — Sir
Grcenwood, vyriausias Airijos
sekretorius šiandie pasakė ats
tovų bute, kad nuo sausio 1 d.,
devyniuose Airijoj pavietuose,
kur yra paskelbtas karo stovis,
Ant darbininko, kad ir dar dirbančio ir uždirbančio sau ir savo šeimynai labai skurdų oficialiniais įsakymais tapo su
pragyvenimą, galvos dabar, visuomet kabo ant siūlo pasakiškas Demosteheno kardas — deginta 185 namai.
nedarbo pavojus, pavojus, netekti darbą ir tą menką pragyvenimą, kurį darbas dar teikia.
APKALTINO TRIS DARBI
Užsimušė Legiono vadas.
NINKŲ VIRŠININKUS.
kininkų kareiviai kooperuoja True translation rile/t with the postat Chicago, III., June 10, 1921
INDIANAPOL1S, birž. 9. —
tikslu užgniaužti lenkų sukili master
as reųuired by the act of Oct 6, 1917
CHICAGO.-- Specialiais grand F. W. Galbraith, vyriausias
mą Augšt. Silezijoj. Jis pasa
Vartojo kulkasvaidžius suėmi jury vakar išnešė apkaltinimą komanduotojas American Lekė, kad nebuvo jokio susirė
mui * nepasiduodančio “prieši prieš buvusį Chicagos namų giori, užsimušė Ir Milfon J.
mimo tarp anglų kareivių ir
ninko?* 2 policiniai nušauti. budavotojų tųrybos. prezidentą Foreinan, Illinois legiono kovokiečių savanorių Silezijoj, i
Siihoii OJtJonncll,
painterių mandtiotojas ir Henry Ryan,
direktorius
True translation filed with the post
TOLEDO, ’Ohio, birž. 9. -r- unijos biznio agentą Frank “amerikonizmo”
ui as te r at Chicago, 111., June 10, 1921
Graikijos laivai bombardavo Policija šiandie turėjo panau Curran ir karpenterių unijos legione, susižeidė, apvirtus jų
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917 .
>
Turkijos portus.
automobiliui, grįštant iš to 1c'
doti kulkasvaidžius ir ^ranki biznio agentą Wm. Schardt.
Juos apkaltnta tame, kad jie giono jiokilio.
nes granatas, kad suėmus ThoKONSTANTINOPOLIS, birž. mas Kelley, 48 m., iš Oklaho- buk priėmę $2,5(X) kyšį už su8.— Karas tarp Turkijos nacio mos. .
taikimą streiko taisant Atlan
Nauji susirėmimai Airijoj.
Anglijos ir Vokietijos kapita nalistų ir graikų, kuriuos gal
Kelley, kuris gyveno pas Mrs. tic viešbutį pereitais metais.
DUBLINAS, birž. 9. — Ke
listai tariasi apie prekybą su būt rems talkininkai, jau at Key, 611 Walnut St., atsisakė
letas žmonių liko užmušta nau
Rusija. Rusai tariasi su Stinnes sinaujino.
Graikijos laivai mokėti už “burdą” ir pradėjo
Tyrinės Tulsa riaušes.
juose susirėmimuose Airijoj
bombardavo Turkijos portus šeimininkei grūmoti revolve
TULSA,
Okla.,
birž.
9.
—
šian

šiandie.
BERLINAS, birž. 9. — Ma palei Juodąsias juras, o italai, riu. Kada toji pašaukė policiją,
Du civiliniai ir konstalielis
noma esant tikru dalyku, kad kad palengvinus
graikams, Kelley nuėjo palėpėn, užsibari die tapo išrinktas grand jury,
kuris tyrinės buvusias rasines tapo užmušti laike ištikusio
Anglijos ir Vokietijos kapita rengiasi evakuoti Adaliją.
kadavo ir pradėjo šaudyti į riaušes, kuriose liko užmušta
mūšio kratant namą Ncvvry
listų grupė neužilgo susitars
Iš Sansum pranešama, kad policiją.
10
baltųjų
ir
24
negrai.
miestelyj.
apie ekonominę
eksplutaciją nacionalistų valdžia įsakė visus
Policija tada atsigabeno net
Ties Farran tapo užpultas
sovietų Rusijos. Sprendžiama, graikus Turkijoj išsiųsti į ša
MUSKEGON, Mich., birž. 6. traukinis su anglų kareiviais ir
rankinių
kad abi grupės jau suistaikė lies gilumą. Graikai, kurie ži du kulkasvaidžius,
laike pastarųjų kelių dienų, ka no, kad tik keli įiergyveno to granatų, pasišaukė paigelbon —Automobiliui nušokus nuo vienas jų liko užmuštas.
kad tie smarkią kelio ir nusiritus į griovę du
Policija
darydama kratą
da Rusijos sovietų prekybos ir kius ištrėmimus laike karo, yra ugnagesius,
nušovė Daniel
pramonės ministeris
Leonid labai
nusigandę ir maldauja vandens sriove nuverstų sieną. žmones liko užmušti, trjs sun Bcnagallane,
Krasin lankėsi Berline.
turkų leisti jiems pasisamdyti Ir tik po ilgo mūšio policijai kiai sužeisti ir tik 4 mėn. kūdi Crowley. Cooke pilis tapo su
deginta.
Viena iš vakarinės Europos laivą sugrįšti į Graikiją, priža pasisekė pagalios nušauti Kel kis išliko sveikas. '
finansistų ir fabrikantų pasta dėdami palikti ant vietos visą ley. Bet policija aplaikč mūšy] —
’
.. . . .. -.....
'V
tytų Rusijai sąlygų yra, kad savo turtą ir niekad daugiau didesnių nuostolių — du policistai tapo užmušti pačioj pra
Leninas atsteigtų Maskvos val nobegrjšti.
džią koalicijos pamatais, į ku
Turkijos valdžia Konstanti džioj inušio, kada tieji atėjo
rią įeitų visos partijos, išėmus nopoly] yra susirūpinusi nau išvaryti Kelley iš namų.
buvusius anarchistus (monar- jais įvykiais. Ji mano, kad tal
chistus?). Sakoma, kad Leni kininkai nužiūri ją ėjimo iš
nas neužilgo tvayks į Berliną vien su nacionalistais,
kurie
ir Londoną konferencijon su panaikino ( muši paliaubą ir
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tais Anglijos-Vokietijos finan skaito vėl kariaujančiais
su
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
WICHITA, Kan., birž. 9. —
siniais ir industriniais intere Turkija.
, l>
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
Nauji dideli potviniai gręsia
sais, kurie dalyvauja sutarty]-.
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
palei Arkansas upės klonį KanKiek žinoma,
nesenai čia
Atidėjo nužudymą negrų.
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
sas valstijoj.
Delei pratruki
Krasinas tarėsi su Stinnes in
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
LITTLE ROCK, Ark., birž. me debesio upė išsiliejo iš
teresais.
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
9.— Teismas šiandie
atidėjo krantų ir vietomis užliejo di
Tagcblatt sako, kad jis gali nužudymą šešių negrų, kurie delius plotus. Griebiamąjį visų
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.’
patvirtinti Antvverpo laikraš buvo nuteisti
nužudymui už priemonių sulaikymui potvinio
čio Neptun tvirtinimą, jog gru dalyvavimą Ellaine riaušėse ir sustiprinimui dambų palei
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
pė Vokietijos ir Anglijos indus- 1919 m. Jie turėjo būti nužu upę. Jei ir kiltų potvinis, nesi
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
trialistų. jų tarpe ir Hugo Stin dyti ryto.
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus patikima, kad jis pridarytų tokių
nes, padarė
privatinę sutartį »jhhwt J’I'jiu'j.i'b'jm"je'jm ji,um ii u
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
didelių nuostolių, kokių jis pri
išvystymui prekybos su Rusija.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PINIGŲ KURSAS.
darė Puebloj.
"
.
r i■
Už tą Rusija turi duoti svar

Didelis Toledo “mušis”.

Graiky-Turky karas '
atsinaujino.

Leninas vyksiąs Londonan.

t

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon

Grąsia nauji palviniai.

bių

ekonominių koncesijų, o

Leninas turi ątsteigti valdžią
koalicijos
pamatais ir dirbti
bendrai su naująja valdžia.
Tageblatt sako, krid pats Le
ninas vyks j Londoną pasitarti
su Anglijos valdžia.
WASHINGTON, birž. 9. —,
Senatas šiandie patvirtino pas-'
kirimą Al'bert Lasker iš Chica
go ir kitų šešių narių į gabe
nime) laivais tarybą.

Vakar, birželio 9 <1., užsienio pini-

kaina, perkant Jų ne mažiau kaij
ui 95,000 dolerių, bankų buvo akai
tema Amerikos pingais iialp:

Anglijos 1 svaras ..................... $3.71
Austrijos 100 kronų ............ $0.22
Belgijos 100 frankų .........:...... $7.79
Danijos 100 kronų .............. $17.0F
Finų 100 markių .................... $1.90
Francijos 100 frankų ............ $7.79
Italijos 100 lirų .................... $4.70
Lietuvos 100 auksinų .......
$1.5F
Lenkų 100 markių ......................$0.09
Olandų 100 gudenų ............ $32.85

perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už

$20,000,000 nuostolių keliams.

saVo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų

DEiNVER, Colo., birž. 9. —
Apskaitoma, kad pasitaisymui
keli ir tiltų, kuriuos sunaiki
no pereitas potvinis, reikės iš
leisti mažiausia
$20,000,000
vien Colorados valstijoje.

sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
v ,

Pueblo miestą dabar valdo
milicija ir po jos priežiūra
įki
Norvegų 100 kronų ........... $14.55 miestas skubiai valomas.
Švedų 100 kronų ................ $22.05 šiu! iš po griuvėsių išimta 75
Šveicarų 100 kronų.......... $17.05
. , ’*
Vokiečių 100 markių.............. . $1.55 lavonai.

k

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.

----------------

- -------- i....... ............. . ........ ..

................ -

-....................
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Reikalauja mestišpar
tijos trečiojo Interna
cionalo sekėjus.

Europoan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt

Spėjama, kad busimoje partijos
konvencijoje bus stiprus
susikirtimas.
[Iš Federuotosios Presos]

DR-TĖS PALAIMINTOS LIETUVOS

Be daugelio ki
tų rezoliucijų, kurios bus pasiū
lytos busimai Socialistų Parti
jos konvencijai Detroite, viena
yra tokia: visi tie partijos na
CHICAGO.

Nedėlioj, Birželįo-June 12 d., 1921 m.
GARDNER’S PARK
Prie 123rd St. ir South Michigąn Avė.
Chicago,. Illinois.

riai, kurie užgiri a taip vadina

mąjį “trečią” Internacionalą, tu
ri būt prašalinti iš partijos.
Beto, kita rezoliucija reika
lauja, kad nė vienas partijos iš
rinktas į kongresą ar valstijos
legislaturą atstovas nebalsuotų
už skiriamus kariuomenės ir
laivyno reikalams pinigus. Jei
gu to neveizint toks atstovas pa
duotų savo balsą militarizmo
reikalams, jis tuojaus turi būt
pašalintas iš partijos.
Spėjama, kad busimoje parti
jos konvencijoje bus stiprus su
sikirtimas, ypač “trečiojo” In
ternacionalo klausimu.
Mat,
Engdahlio ir Kruses frakcija da
ro visa, kad partijos konvencija
priimtų-užgirtų maskviškio In
ternacionalo 21 punktą.

Sveikina New York
CalFą.

tebestreikuoja.
[Iš FederųotoMoa Presos]

DETROIT, Mieli. — Visų
bravarij darbininkų streikas
prieš “open shop” sąlygas ir
ilgesnę darbo dieną, tebesitęsia
jau aštuntą savaitę.
Teismai atsisako išdavinėti
,warrantus prieš mušeikas, ku
rie užpuldinėja ant streikierių.

Nanui

būdavotejai streikuoja

[Iš Federuutoslos Presos]

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas.

Apie kelionę

CIGARETTE

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligon>uČių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
jatarnavimu, perkant spė<ą ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi-

Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar)a nusipirkime materijolo ir
jasibudavojimo sau namo.

AR NURI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965,

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit. apie tai!

Ne ryto
STEWAHT, B. C. — Keli
šimtai namų budavotojų šia THE HOME BUILDERS*
me mieste ir Ilyder, AJaskoj,
ASSOCIATION
streikuoja nuo balandžio 10 d.
National Headųuarters,
Jie sustreikavo delei pašalini
Rand. 5886,
mo be jokios priežasties 65 dar Rooms 1709-12 Citįy Hali
bininkų ir paskelbimo algų nuSųuare Bldg..
kapojimo.
139 N. Clark St.

89 So. La Šalie St. Room 824
Tol. Central 6390
Va t: 812 W. 33rd
Chicago
Tel. Yarda 4681.

Amerikon

LUCKY
STRIKE

[Iš Fedoruotoslos Presos]

Bravarų darbininkai

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmlestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 80. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta
Panedėliab iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

Sako, kad Burlesono diktatūrai
užduota stiprus smūgis.

NE Y YORK.
nių, jogei New Yorko socialistų
dienraščiui, The New York Call,
grąžinta antros klesos teises,
šimtai vyrų ir moterų atvyko į
to dienraščio redakciją, kad pa
reiškus savo sveikinimo dienraš
čiui. Daugelis sveikintojų vi
sai nesocialistai ir dagi ne libe
ralai. Sveikino jie socialistų
dienraštį tik dėlto, kad buvo ne
patenkini “ta biauria diktatūra,
kurią socialistų dienraščiui buvo
antdėjęs buvusia pašto viršinin
kas Burlesonas”.
SočialiŠtą dibhfaštj ir patį
naująjį pašto viršininką Ilays’ą
pasveikino ir kone visi New
Yorko laikraščiai.
Socialistų dienraščio leidėjai
be kita pareiškė, jogei grąžini
mas jų dienraščiui antros kle
sos teisių nereiškia, kad jie at
sižadėsią tęsti savo užvestąją
bylą prieš buvusį pašto viršinin
ką Burlesoną, reikalaudami, kad
jiems butų atlyginta nuostoliai,
kurie pasidarė delei nederamo
ano viršininko elgesio.

PASARGA: — Važiuokit iki State St. ir imkit
State, 119 Morgan karą ir važiuokit į pietus iki 119th
St. Tada eikit tiesiai iki daržo, arba imkit kitą ka
rą. Nuvažiavimas kainuoja tik 8 centus.

NOTARIJUŠAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinal ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted 8L
Tel.: Boulovard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vaki Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
iki 8 po pietų.

Dvejetas palengvinimu
KI šiol atvažiuoti iš Lietuvos Amerikon ne Amerikos piliečiui buvo ne
apsakomai sunkus dalykas. Reikėjo pergalėti daugybę kliūčių ir pa
kelti neišpasakytai daug vargo, kol žmogus galų gale galėdavo atsi
durti New Yorko uoste. O ir atvažiavus Amerikon, dažnai reikėjo
vargti Ellis Island rūmuose, kol žmogus arba buvo išimamas iš ten gimi
nių arba grąžinamas atgal.
.e i
Dabar šitie visi imigrantų vargai nors truputį bus sumažinti ir dau
ginus Lietuvių galės atvažiuoti Amerikon iš Lietuvos.
Pirmas svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon
bus tame, kad Amerikos Konsulis iš Rygos kas mėnuo atvažiuos į Kauną
ir priims aplikacijas nuo žmonių norinčių važiuoti Amerikon. Gegužės 17tą dieną Amerikos Vice-konsulis, Ponas Walker, buvo Kaune ir priėmė
aplikacijas nuo 150 pasažierių. Apie Birželio 17-tą dieną Vice-konsulis vėl
važiuoja Kaunan, ir taip lankysiąs kas mėnuo.
Antras svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon
yra tame, kad sekančiais metais daugiau Lietuvių galės važiuoti Amerikon,
negu pereitais-metais.* .Yra paskirta priimti iš RUSIJOS 3.4,247. žmonės,

I

TONUA. Kadangi iš tikrosios Rusijos, o taipgi iš Latvijos ir Estonijos
labai nedaug teatvažiuos žmonių, tai dauguma iš tu 34,247 galės būti Lie
tuviai. Skaitant, kad Latviu, Estu ir tikrųjų Rusu teatvažiuos dyidešimtis nuošimčiu, tai Lietuvių galėtu atvažiuoti apie 27,000. Lietuviai tokiu
budu papuola i labai gerą padėjimą, tikrai i daug geresnį padėjimą negu
kokio kito krašto imigrantai. Lenkija, pavyzdžiui, galės, iš viso teatsiųsti
per metus 25,800 imigrantu. Prie šitų skaičių, žinoma, nėra prirokuojami
Amerikos piliečiai, nors jie butu girnų kitose šalyse.
Kiekvienas važiuojantis iš Lietuvos Amerikon turi gauti nuo savo gi
miniu iš Amerikos tam tikrus pareiškimus po prisieka (affidavitus) rašy
tus rašomaja mašinėle. TOKIUS AFIDAVITUS PAGAMINA VISIŠKAI
DYKAI NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS kiekvienam, kas nori
atsikviesti savo gimines iš Lietuvos ir siunčia Lietuvon laivakortę.
Lietuvoj kiekvienas, kurs važiuoja Amerikon turi gauti iš Lietuvos
Valdžios užrubežinį paspotrą. Gavės pasporta ii* pareiškimą iš Amerikos
turi kreiptis į Amerikos Konsulį kada jis būna Kaune. Pagelbos pasportu
reikale kiekvienas gali gauti Baltic American Linijos ofišeį Kauno miestė, Laisvės Alėja No. 20.
Tie, kurie važiuoja iš Amerikos į Lietuvą trumpam laikui, gali laiva
kortę atgal išsipirkti, ir tas palengvins jiems sugrįžimą ątgal į Ameriką,
kada jie to norės. Kiekvienas lengvai gali sugrįžti iš Lietuvos Amerikon,
jeigu jis buvo išvažiavęs tiktai pasisvečiuoti ir grįšią Amerikon NEILGIAUS KAIP PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ. Toks bus įleidžiamas greitai atgal
Amerikon.
’ '
(
Važiuojantis iš Amerikos Lietuvon NAUJIENŲ LAIVAKOR
ČIŲ SKYRIUJ gauna geriausią patarnavimą ir pasirinkimą geriausių lai
vų. Keliaujantiems Lietuvon Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino
pinigus čekiais arba draftais pagal žemiausio kurso, koks tiktai galima
tą dieną gauti.
Visuose kelionės reikaluose kreipkitės į Naujienų Laivakorčių Skyrių.

JOSEPH C. SOBOL

1MWA‘Randolph
■

St.
Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Are.,
Tel. Haymarket 3869.

Room 479

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis
Kontraktorius jr
budavotojas.
Budavojame ir taisome.
1401 W. 47th St, Chicago

Pačėdumas turi būt
pasargos žodis
I0WA STATE
SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—
$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

DirbJjąg ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliukai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blae Island Avė.

Stogu Dengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengejas.

Dengiu

naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir

pigiai.
Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevclt 8699.

Naujienų Laivakorčių į Skyrius
S140 South Halei ed Stroot,
Chicago, III.

.Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

,

\

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Pagedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

17 39 S. Maisteli St

Chicaga, III
Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
NEMO UY«1ENIC.FASHION INSTITUTE
JgL*. L 23 Lrvint Pltct
NewY»rk

NAUJIENOS, Chicago, III

Pėtnyčia, Birželio 10, 1921
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pasakoja negrai pabėgėliai, ku-Į nors jų padėtis buvo stačiai pa
tl
•................................... i
'
n.
• -.i..
m ... i.. i
: ....
rieins pavyko ištrukti iš “bal sįbaisėtina. Plantatoriai su jais
tųjų brolių” suruoštojo praga elgdavosi kaip su nežmonėmis.
I ■”
ro Oklahomoj. Jie sako, kad Gyvenimas miestuose, šiaip ar
________ M DUOADWAY
.
_______ NEVV YORK N V
negrai gyventojai Tulsoj ir tai|), buvo ir tebėra geresnis.
Tiesi kelioni bo persėdimo ii New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkuna*
. pačiam papai. Tinkamai išpa- Okmulgec kelias savaites prieš Nors ir čia negrai yra porso
EAST CHICAGO, IND.
Į LIETUVĄ
rodė, kai į) jie monija tamsius įvyksiant rašinėms riaušėms klojami, nors ir, čia “baltieji
Užmušė lietuvį.
Laivai išplauks ka* 14 d. Dideli dviejų iriubų palto laivai iiplavk*
Praeitos suimtos naktį kažin (savo parapijomis ir lt. Girdi, jau buvo gavę “persergėjimą” broliai pajuokia juos ir kur
“ESTONIA” .:.... BIRž. 22 (
S.S.LITUANIA LIEPOS 20
“POLONIA”
JULY 6 J
“ESTONIA” ........... AUG. 3
kas nušovė žinomą vietos lie- visa tai yra daroma tik vienu — išsinešdinti iš Oklahomos gali skaudžia, bot čia vistiek
Visi
laivai
turi
puikiu*
kambariu*
trečio*
kieno* keleiviam*
tuvių ibiznierį Jurgį Kiškį, jojo tikslu — kuodaugiau pinigų pa arba susilaukti to, kas yni ne- jie jaučiasi saugus nuo planta
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Lihavo-I)anzigo-Halifax, Canada
cijų barono lazdos...
išvengiama — dkerdynių.
siuvimo šapoj po No. 4920 sižerti.
K. W. KEMPF, Gen. VVestern Pas*. Agent, 12(1 N. La Šalie St.,
CHICAGO, ILL.
atvykusi
į
šį
Mickevičius
susirinkusius
ra

Štai
ką
sako
Baring avė. Žmonės pasakoja,1
Pabėgėliai neliki, kad iš tų
kad Kiškis visados nešiodavęs gino, kad jie vietoj tikėti į vi miestą negrė-pabčgūle. Vieną tyrinėjimų, kurio bus vedami
su savim daug pinigų, ir todėl sokius burtus —- gerinus švie naktį Okmulgec mieste prie dėlei Tulsoj kilusios skerdy
spėja, kad kas nors tatai žino stųsi: skaitytų gerus laikraš negrų butų buvo priklijuota nės, išeitų “kas nors gera”.
damas norėjęs jį apiplėšti* Kai čius ir knygas. Bcto, ragino tam tikri “persergėjimai”. Juo Bent* tol, kol visą reikalą nekurie kaimynai, sako, matę tris visus laikytis vienybėj, nes vei se pasakyta,, kad negrai gyven pasiimsianti į savo rankas pati
vyrus, kurie imi girdėto šaudy- kiant išvieno daug gero ga^i- tojai tuč tuojaus turi apleis federalinė valdžia. Vietos val
Mėnesinis laikraštis.
ti miestą, arba su jais busią dininkai, nors daugelis jų gal
Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Kadangi Mickevičius kalbėjo pasielgta “kaip tinkama”. Ta visa tuo ir piktinasi, bet> prieš
dę į stovėjusį prie 149tos gat
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
vės automobilį ir ntiužę Ham- gan nuosakiai ir savo kalbą pati negre pasakoja, kad pana viešąją opiniją eiti negalės ar
Pirmas pumeris jau gatavas.
šus
“
persergėjimas
”
buvo
iš
nedrįs. O ta viešoji “baltųjų
mondo linkui. Nedūldienio ry nesistengė “pagražinti” kuni
Prenumeratos kaina $2.50 metams.
Atskiras numeris 25 centai.
tą Indiana Harbore policija ar giškais ar komunistiškais “per spausdintas viename to miesto brolių” opinija esanti prieš ne
GYDYTOJAS
eštavo kažin kokį žmogų, kurį lais”, tai aš jį skaitau prie ge laikrašty.
grus. Ji, toji opinija, ne nuo
1824
Wabansia
Avė.,
Chicago, III.
Antra negrč-pabėgėlč pasipa šiandie skiepijama į baltųjų
įtaria kaipo turinti ką nors resniųjų kalbėtojų.
Pabaigoj buvo renkama au sakojo, kad jos butas kelis žmonių širdis ir protus. Skie
bendra su ta žmogžudybe.
kos rengimo lėšoms padengti. kartus buvo padegtas. Padeg pijama vienu liksiu — kad juoNelaimingas atsitikimas.
— Laisvės aitvaras.
tas baltųjų. Kartą visi to buto labiau galėjus naudoti ir bal
gyventojai kad kokios butų su tuosius ir juoduosius alginius
Nelaimė kliudė ir kitą lietu
degę, jeigu ne vienas sąžinin- vergus.
vį, Justiną Lidžių. Jis važiavo
; gąs baltveidis. Jisai matęs kaip
savo motorcikliu
Cahimeto
Pažangiųjų negrų asociacija,
ir
piktadariai padegę namų,
----bulvaru ir netyčioms susimu
matydamas, kad negrai laiku kurios vyriausioji raštine ran
šė su pro šalį lėkusiu automo
nenubus — šokęs ir pažadinęs dasi Ncnv Yorke, žada kreiptis
biliu. Lidžius buvo nutrenktas
į federalinę valdžią, kad ji pa
nuo motorciklio, viena jo ko Negrai pabėgėliai sako, kad juos.
darytų atatinkamą tyrinėjimą
ja pateko po automobilio te tas skerdynes rengė ir išpro
Kodėl “baltieji broliai” kė- dėlei skerdynių Tulsoj. Ar fe
STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
kiniu ir tapo sulaužyta.
vokavo patys baltieji.
sinosi ant negrų? Priežastys deralinė valdžia šito reikalai
PRASYK JŲ SAVO GROSERNINKO
Nelaimingajai Lidžius tajn)
esančios tokios. Kada kainos vimo paklausys — turėsimenugabentas į &v. Margaritos li
[11 Foderuotosios Presos]
vatai nupuolė, plantatoriai at progos pamatyti.
goninę.
K.
NEW YORK. — Tos kruvi statė nuo darbo daugelį negrų
nos riaušės, kur įvyko Tulsa darbininkų. Neturėdami kuo
VVAUKEGAN, ILL.
mieste, Oklahomos valstijoj, maitintis negrai darbininkai di
Parapijonų vaidai su ku
buvo suplenuotos senai. Jas su- deliais būriais ėmė keliauti į
nigu — Prakalbos.
plenavo ir dabar išprovokavo miestus — maisto ir pastogės
Birželio 4 dieną Čia kalbėjo tie, kur sako, kad tikrasai riau jieškotųs. Išrodo, kad dėlei to
vyskupas Mickevičius. Tikroji šių kaltininkas buvo vienas negrų reikėtų tik pasigailėti.
jo pakvietimo priežastis yra negras, Ro)wland, nederamai Badaujantis žmogus ir šiaudo
ta, kad čionykščiai jMvrapijo- pasielgusia su baltveidc našlai stveriasi. Negrai — kol jie tu
nys susipyko su savo klebonu, te.
rėjo darbo ir duonos ant plankuris atsisakąs duoti peržiūrė
Kad taip yra, neginčijamai (tacijų — miestan neėjo. Neėjo,
jimui — patikrinimui ' parapi
jos knygas. Tatai, kad atsitei-'
“ Nereikia daugiau kankintis be miego
sus savo “dvasiškama vadui”,
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,
kai kurie užsimanė neprigulji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
mingą parapiją sutverti.
ir paguldau | lovą."
Nuėjau ir aš pasiklausyti vy
skupo Mickevičiaus prakalbos.
Mėšlungis, dieglys,
Tenka pažymėtu kad jo kalba 1 suiręs pilvas, perpilni
buvo ytin gera. Aiškiai jšpnpo- ’ vuduriai suteikia mažy
dė musų kunigėlių darbelius.
čiui bereikalingą nes.
Pirmiausia jis pašiepė vie- . magumą.
tos kunigą — kam jis niekina
Liuosybės svetainę. Esą, ko
pašalina šiuos nesmagmdus. Kūdikiai mėgsta JI! Jie prašo
dėl jis neniekina pusdolerių,
dauglaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prikvoterių ir dešimtukų, ant ku
Bnttery Park Building — Mantime Budding
Chesebrough Buikling

{•KORESPONDENCIJOS

T. Pullman 5432

A.SHUSHŪ
AKUSERKA

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, UI.

GYDYTOJAS
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ŠVIEŽIOS MIELES

Kas kaltas dėl skerdynių
Tulsoj?
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A. P. CALLAHAN & CO.

siąstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

bū — Liberty, kaip ją vadina
anglai. Paskui “davė vėjo” vi
siems kunigams, vyskupams ir

F. AD. RICHTER & CO.
3cd Avenue & 35th Street*

Borough of Brooklyn, New York City.

PIRMA SUŽINOK-PASKUI INVESTYK
Jeigu nori spekuliuoti tai nemėgink ateit pas mus! Bet jiegu nori investimi sau
giai ir pelningai, tai mes kviečiame jus sužinoti apie musų eumulative participating pre
ferred stock’ą, kurį mes jums siūlomo

i;

^=DR.HERZMAN=^W
18 RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinoma* per 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniika* ilgas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal n*u
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pi-t*.
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal
Telephonai: .
81 į® ar^a 357
) Naktimis: Dr*xei
' 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VALi 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

b!

i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Ivboa
' Chicago, Illinois.

'j.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyriik* Ir
Vaikų Ligų.

OFISO V AI AND OS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 val« po piew
Telefosn* Drezel 2880

Tel. Austin 737

DR. MAJRYA
D()WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo Ii Californijos ir
vii tęs Mvo praktikavimą po No.
5208 \V. Harri*on St.

:S
|

.Y

Valandose 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildienlus.

The American Gateway Realty Corp.

Septyni Svarbus Dalykai
Išpopulerizuoja Mazolą
Septyni svarbus dalykai išpopulerizuoja Mazolą.
Tyras ir sveikas daržovių aliejus.
Lygi su oi i ve aliejum iš visų atžvilgių ir sutaisyta daugelio
patyrusių virėjų.
Amerikos išdirbinys, kas reiškia, kad Mažoki yra liuosa nuo
augštų įvežimo mokesčių, kurie turi būti užmokėti už įvežimą olive
aliejaus.
Gerumu lygi sviestui; geresni už taukus?
Valgis išverda greitai be įsigėrimo aliejaus į jį.
Labai ekonomiška. Iškopus vieną valgį, galima kepti kitą tam
pačiam aliejuj be jokio permainymo valgio kvapsnio. Tą pačią Mazolą
perkošus galima vartoti keiksų kepimui.
• '
Visados šviežia ir neateimaino prie jokių oro bei temperatūros
atmainų, užtaigi nereikia laikyti ant ledo.
Nusipirk blčšinę Mazolos šiandien ir persitikrinsi, jogei šią pa*
reiškimai yra teisingi.
Kiekvienoj geresnėj groserio ir delikatesseno krau
tuvėj parsiduoda Mazola po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioną mitros blčšinūse.

kuri prigli Henry L. Doherty & Company, visiems žinoma Investment prie 60 Wall
Street, New York.
f
Kaina $100/)0 už Šerą, $100.00 par value mokama iškalno arba ant išmokesČio.

YRA SAUGU.
Battery Park, The American Gateway, yra apsuptas dideliais namais, kurių vertė
kįla' augštyn kas metas ir atneša didelį pelną jų savininkams. Tarpo geriausiai apmo
kamų namų yra šie

BATTERY PARK BJJILD.-MARITIME BUILD. CHESTERBROUGH BUILD. I
šie namai No. 19, 21 & 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie
randasi po num. 8 State Street Realty Corporation; Battery Park Land Corporation ir
South Ferrv Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY
CORPORATION. Jų verta yra $5,259,500.00.

YRA PELNINGA.
6% Cumulative Nuošimtis yra mokamas mėnesiniais išmokesčiais, kuriuos gausite
kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio. Apart to dar gausį sekančius dividendus: Ant
kiekvieno įmokėto Dolerio už Šerą ant Convmon Stock’o 50 centų už Šerą bus mokama
kiekvienam savininkui preferred stock’o. Pavyzdžiui, jeigu Common Stock’o bus mo
kamo po $4.00 už ščrą- į metus-gi už Preferred Stock dividendų bus mokama $2.00 j
metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6% į metus pasidarys $8.00 už šėrą arba

. 8 PROCENTUS Į METUS.
Mokama Preferred stockholderiam's.
Pelnas dabar gvarantuoja, kad bus galima mokėti extra 2% dividendų.
gali kilti augštyn.

Pelnas

Tuksiančiai Jau Užsiinteresavo
Tūkstančiai žmonių jau užsirašė išpildydami žemiau paduotą kuponą. Kiekvieną
dieną pasta ateina daugybės kuponų prašant platesnių paaiškinimų. Prityrę ekspertai
jums išaiškins ypatiŠkai ar laišku jūsų kalboj.

Canal 257
Naktinis Tol. Canal 2118
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted St

4

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS j
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Aku iė ras
g
8203 So. Halsted St., Chicago. B
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Nesiunčiame Prikalbėtoji}.

Jeigu Sužinosi, Tikrai Įdėsi Pinigus
FOREING LANGUAGE 1NVEST0R DEPE.

HENSYL. DOHERTY&CO
12 PEARL

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

I?
k
k

PRODUCTS REEINING
COMPANY
17 Battery Place, New York.

COKN

STREET NEW

YORK
Manadžeria

PARAŠYK IR
PRISIUSK
ŠITA KUPONĄ

ŠIANDIE

Foreign Lunguage Investor Department
jlonry L. Doherty & Company
12 Pearl Street, New York.
^padarant man jokių lėšų malonėkite
i pilnas informacijas apie Jūsų "Auk■ogą Investnvento propoziciją.
šinę
Vardas, pavardė
Gatvė

Miestą*
Valstija
(Naujien os)

___ k2 _
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DR. Š. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
VaLeavitt St. Phone Canal 6222.
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Jjafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Pamąstyk — Saugus įdėjimas kapitalo, kuris moka 8%

UŽTIKRINAME

1

DR. P. Z. ZALATORIS

TelephGtm- Yarda 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, III

Tel. Pullm<an 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą*
1D900 Michigan AveM Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i80
iki 8:30 vak.

■

r

Tuo-gi pačiu laiku, kada šis panaudojęs tą suvažiavimą
Rusijos bolševikai siuntė sa tam, kati “save a ainlkavus’
didvyriu, kan
vo pasveikinimą Gruzijos ir pasiskelbti
valdžiai, jie jau darė pienus, kiniu ir karalium”. O tuos asmenis kurie simpatizavo p
kaip užpulti ją ginkluota
Vileišiui “Draugas” vadina “pa
jiega ir sutrempti; o tie taikūnų gauja!’*
Gruzijos bolševikai, kurie Visi gerai žino, kad “Nau
tuomet garbino užsitarna jienos” nėra vienos partijos su
vusįjį Gruzijos socialdemo p. Vileišiu ir kad daugelyje
kratų vadą, paskui ėmė labai svarbių politikos klausi
mų jos nesutinka su juo. Bet
skelbti pasauliui, kad jisai - kada mes matome, kaip strak
esąs “proletariato išdavi si prieš jį tie klerikališki gai
kas” I
valai, tai negalime nepastebeBjauriau veidmainiauti nė li» jogei P- Vileišis yra ne tik
tai padorus ir pilniausioje to
jėzuitai nemokėtų.
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1739 SO. HALSTED ST.
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Telephone Roosevelt 8500
Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
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Chicagoje — paštu:
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IŠRADIMAS

Brooklyno “Vienybe” sako,
kad yra “imperializmas ir šo
vinizmas” leisti Lietuvos teis
muose vartoti rusų kalbą tiems,
kurie nemoka lietuvių kalbos.
Patartume jai šitą savo iš
radimą užpatentuot Washingtone, kad kas kitas nepasinau
dotų juo.
YČAS IR ŠIMKUS ATVA
ŽIUOS AMERIKON.

D-ras J. Šliupas, parvažia
vęs į Lietuvą, rašo, kad rug
pjūčio mėnesyje atvažiuosią

Ar tai bloga?
Birželioeiti

Lietuvoje Jišskiriant lenki]
okupuotąją dalį) įvyks vals
čių ir miestų tarybų rinki
mai.
Tuose rinkimuose galės
dalyvauti visi Lietuvos pi
liečiai, vyrai ir moters, su
laukusieji 20 metų amžiaus.
Ir kokius žmones jie išrinks
į tas tarybas, tokie paskui ir
valdys Lietuvos valsčius ir
miestus.
Kuri partija laimės tuos
rinkimus, mes nežinome.
Gal būt, kad laimės krikš
čionys demokratai, o gal
būt — liaudininkai demo
kratai ir socialistai. Bet
aišku, kad kiekvienai tų par
tijų seksis ant tiek, ant kiek
jos turi pritarimo žmonyse.
Rusijos carizmo laikais
Lietuvoje buvo visai kitokia
tvarka. Jos miestus ir vals
čius valdė Rusijos biurokra
tai ir jų tarnai. Liaudis ne
turėjo, galima sakyt, jokių
teisių. Kai-kurie elementai
tečiaus sako, kad tarp da
bartinės Lietuvos ir caro
valdomosios nesą jokio skir
tumo. Nejaugi tad jie ma
no, jogei nėra jokios naudos
iš to, kad Lietuvos žmonės
įgijo teisę patys save vai*

Jėzuitų dora
Už keleto dienų prieš bol

ševikų armijos įsilaužimą
Gruzijon, ši respublika buvo
gavusi Tautų Sąjungos pri

Amerikon Martynas V^as ir St.
Šimkus.

SUSIPEŠĖ ŠKOTIJOS
KOMUNISTAI.

Lietuvių komunistų sąjun
goje Škotijoje kilo aštrių er
gelių. Dvi tos sąjungos kuo
pos, 4-ji ir 6-ji, susikirto su
centru delei jo autokratiško el
gimosi. Centras pradėjo nepa
klusnius kuopų narius spenduoti.
Lietuvių komunistų Škotijo
je yra išviso keletas tuzinų,
bet jų vadai taip augštai ne
šasi, tarytum jįę turėtų kokią
milioninę armiją.
BUVO MAIŠTAS SARATOVE.
Bolševikų telegramų agen
tūra “Rost®«Wien” praneša,
kad laike Kronštadto sukilimo
valdžios priešai Saratove irgi
mėgino iššaukti sukilimą. Sa
ratovo gubernijoje ir mieste
ėmusios veikti “baltagvardievedamos
čių” organizacijos
“caro oficierių’ , bet tas judejimas neturėjęs pasisekimo. w
Žinant, kad bolševikai ilgą
laiką nenorėjo pripažinti, jogei Kronštadte įvyko sukilimas, kuomet visas pasaulis jau
žinojo apie jį, galima numany
ti, kad ir tas judėjimas Sara
tove buvo daug didesnis, negu
sako “Rosią”. “Raltagvardicčiai” ir “caro oficieriai”, be
abejonės, taip pat • yra tiktai
bolševikų išmistas. Jeigu kurie
žmones nepritaria sovietų val
džiai, tai ji apšaukia juos
“baltagvardiečiais’*, “kontr-revoliucionieriaia”, vcaro tar
nais” ir t. t.
PARTINIS FANATIZMAS

Klerikalų neapykanta prieš
pažinimą. Gruzijos sostinė p. Vileišį yru taip didele, kad
jie neiškentė neiškoneveikę jo
je Tiflise delei to buvo iš net prieš pat jo atsisveikinimų
kilmingas apvaikščiojimas. su amerikiečiais.

Prie šitos progos Rusijos
sovietų valdžia per savo at
stovą Scheinmaną įteikė
Gruzijos socialdemokrati
nei valdžiai pasveikinimą.
Iškilmingam bankiete, kuris
buvo
parengtas Tiflise,
Scheinmano vardu kalbėjo
gruziniškas bolševikas Kavtaradze ir, kreipdamasis į
Gruzijos valdžios galvą Žordaniją (kuris kartu yra ir
Gruzijos
socialdemokratų
pirmininkas), tarė: “Bran
gus musų drauge, ir moky-

įvyko Washingtone suvažiavi
mas, sušauktas p. Vileišio. Ta
me suvažiavime tarp kitko bu
vo priimta rezoliucija, išreiš
kianti Lietuvos atstovui padė
ką už jo pasidarbavimą Ame
rikoje. Visi gerai supranta, kad
tokie dalykai yra niekas dau
giams
mandagumo išreiškimas. Bet
klerikalai delei tos rezoliucijos
pakele didelį triukšmą ir su
važiavime ir savo spaudoje.
Chicago* kunigų organas
“Draugas”, baisiai pasipikti
nęs, rašo, kad Washingtdno su
važiavime, girdi, buvusi “Vi
leišio koronacija”; kad Vilei-

i

agrarinį social-revoliucionierių programą, — tai yra,
mes įvykinome neužginčinamą kompromisą tikslu paro
dyti ūkininkams, kad mes
nenorime viešpatauti ant jų,
bet norime susiprasti su
jais”.

gydymą, šiandie ši liga yrą ge
rai suprantama ir todėl, paly
ginus su senaisiais taikais, nuo
jos labai mažas nuošimtis bemiršta. šiais laikais gentį gy
dytojas daugumoj atsitikimų
gali padaryti tikrą diagnozą
(suprasti kokia liga sergą) ir

Bolševizmo pasekėjams bus
labai keista perskaityti tokį Le
nino prisipažinimą. Jiems, mat,
nuolatos yra kalama į galvas,
kad bolševikai atmetą visokius
kompromisus ir einą “tiesiu
keliu”. Kurie netiki, kad Le
ninas 4tdp pnsttkė, kaip skam
ba augščiaus paduotoji citata,
lai tegu pažiūri į paminėtąją
brošiūrą (anglų kalboje ji bu
vo perspausdinta “Chicago Socialist’e”; žiur. birželio 4 d. š-

galima buvo padaryti Ruletas
desėtkų metų atgal.
Kadangi šia liga daug žmo
nių serga ir niekas. negali tik
rai pasakyti nuo kada pradė
jo jąja sirgti, manau, bus kiek
vienam svarbu nors pavii’šutija susipažinti. Taipgi
nūn
gal dar svarbiau žinoti ka i da
žodžio prasmėje kultūringas
rosi susirgus ir kaip gali už
žmogus, o ir pasižymėjęs Lie
sibaigti- Suprantant svarbą, ir
tuvos darbuotojas. Koks nors
pavojų šios ligos, gal ligonis
“teologijos daktaras” Česaitis,
bus paskatintas greičiau
kurs dar iki šiol nepasirodė
koti atatinkamos pagelbės nes
prieš lietuvių visuomenę jo
Bet mus tas Lenino prisipa vilkinimus su gydymu,
kiais darbais ir jokiais ypatin žinimas visai nestebina. Mes
šioje ligoje, lankiai užsibpig
gais gabumais, turėtų, užuot Simai esame nurodę, kad bol
mirtimi.
ambrijęs ant pirmutinio Lie ševikai yra daug didesni opor
Kas yra appendiksas?
tuvos respublikos atstovo Ame tunistai ir kompromisų šalinin
rikoje, išmokti pagerbti ji.
kai, negu kokia kita socialis
Appendiksas (akloji žarna)
tų partija.
yra liekana prie pirmos dalies
SUGADINTA” REVO
Mes senai esame nurodę ir didžiosios žarnos (grobo). Ši
LIUCIJA.
i tą faktą, kurį augščiaus mini žarna yra žemesnėj daly] vi
| Leninas, tą, būtent,
durių, gerokai į dešinę pusę.
Žinomasai mūsiškių komu įneš klausime 'bolševikai
Taigi ir appendiksas yra deši
nistų “pilosopas”, p. D., rašo ėmė soclal-revoliucionierių pro
nėj dalyj pilvo (vidurių). Ap“Moterų Balse”, kad pereitą grrtmą, kurį prieš tai jie
pendiksas paprastai būna nuo
rudenį Italijoje butų kilusi re šiai niekindavo.
trijų iki šešių colių ilgio ir apie
voliucija, ' jeigu “menševikai”
Social-rcvęliucionieriai
vieną trečdalį colio storumo.
nebūtų sugadinę jos. Girdi:
smulkiosios buržuazijos parti Kitais žodžiais sakant, jis bū
“Buržuazija tuomet buvo ja: todėl bolševikai, priimdami na panašus į laibą paišelį. Kar
pusėtinai
silpna.
Giolitti jų programą, padarė didelį tais būna trumpesnis ar ilges
(ministerių
pirmininkas. kompromisą su smulkiąja bur nis, laibesnis ar storesnis. TuoRed.), trilinkai susilcuprinęs,
sčdejo
parlamento

žuazija, kaip sako ir pats Le sc

pašiurSje ir lauko... pagalbos.

juk reiškia, kad jie iškrypo iš
proletariato pozicijos. Vienok,
apmulkinimui neapšviestų dar
bininkų minių, jie paskelbė,
jogei jie vykina “proletariato
diktatūrą”.
Bet jeigu bolševikai priėmė
be jokių permainų social-revoliucionierių programą žemes
klausime, tai kam jie išvaikė
steigiamąjį seimą, kurio be
veik du trečdaliu susidėjo iš
soclal-revoliucionierių? Atlik
dami tą despotų daubą, bolše
vikai sakė, kad sočia 1-revoliucionieriai esą revoliucijos prie
šai, b dabar jų vadas prisipa
žįsta, kad jie ėjo tuo pačiu ke
liu, kurį buvo užsibrėžę socialrevolhicforderiai I Reiškia, bol
ševiką aiškinimasis buvo apgavingas. Jie stačiai norėjo, vie
ni turėt visą valdžią savo ran
kose, ir dėlto pavartojo gink
luotą jiegą prieš kitas parti-

“Su pagelba jam atėjo
menševikai. Jie pasakė, kad
dar neatėjo laikas imti vald
žią į savo rankas; jie pasa
kė, kad reikia daryti kom
promisą su fabrikantais ir
per parlamentą išleisti įsta
tymą apie dirbtuvių kontro^
Įlavintą...**
/
I
< <
4
Ačiū tani, buržuazija atsi
gavusi ir valdžia sustiprėjusi,
ir revoliucija delei to neįvyku-

Pas komunistų barškalai
įsivaizduoja, kad kokia nors
partija arba kokie nors asmens
galį sulaikyt revoliuciją, kuo
met jau yra atėjęs jai laikas
kilti. O trejetas metų atgal ji
sai rašė “veikalą” apie Karo
lių Marksą, kuris mokino, kad
revoliucijų negalima savo užsimanymu nė padaryt, nė su
laikyt! Revoliucijos esti tam
tikrų sąlygų vaisius.

ninas.

O

toks

kompromisas

Išvaikymas steigiamojo sei
mo tečiaus padarė be galo
idejos atšoka, kaip žirniai nuo daug žalos Rusijai. Jeigu Ru
sienos.
.
sijos valdžia butų po steigia
mojo seimo kontrole, tai visas
LENINAS STOJA UŽ
pasaulis senai butų ją pripažiKOMPROMISUS.

Brošiūroje “Kūdikiška ‘kai
rumo* liga komunizme”, Leni
nas aštriai kritikuoja tuos kra
štui! n iuosius elementus savo
jartijoje, kurie nori būt radicališkesni už jįAštuntas tos brošiūros sky
rius yra užvaldytas “Jokių
kompromisų?’* Jame bolševi
kų vadas prirodinėja, kad tik
tai žmones su kūdikiškų protu
gali manyti, jogei komunistai
neprivalą daryti jokių kompro
misų su

SVEIKATOS DALYKAI.
APPENDICITIS.

Appendicitis yra beveik kas
dieninė liga. Nors žmonės pra
dėjo pažinti ir girdėti apie ją
tik bėgyj pastarųjų kelių me
tų, ir tai daugiausia tik šioj
šaly, bet ji yra taip sena, kaip

priešingomis partijo ir pati žmonija.

būti

visuose rulaežinose jis gali
pilnai nornialis. Jo didu-

mas

ar mažumas nereiškia,

kad jis yra ligos apimtas. Kad
ir visai mažas, jis gali prida
ryti daug bėdos, nes ir mažas
kupstas gali apversti didelį
vežimą, Jis yra viename gale
kiauęas ir priaugęs prta žafnos liuosas galas nėra K)auras. Jis turi savo kraujagisles
turi visą suimda
ir nervus
vo j imą kaip ir kitos žarnos.
Trumpai sakant, appendiksas
yra daUs didžiosios, vadinamos
sccum, žamos, nors parginus
su ta žarna, jis yra labai ma
žas. Taigi appendiksas yra da
lis žarnos.
Mokslininkai, kurie tyrinėja
evoUuęįją, sako, kad priešisto
riniuose laikuose, kada žmo
gus turėjo kitokią išvaizdąį appendikstis buvo daug didesnis
ir naudinga kūno dalimi. Mat
tada žmonės maitindavosi dau
giausia augmenimis, tad reikė
davo daug augmenų sukrauti,
kad gavus pakankamai ma>
sto. Tada appendiksas buvęs
didele žarna ir buvo naudoja
mas sukrovimui suvalgyto mai
sto. Dar ir šiandie keturkojai
gyvuliai turi didelį appendiksą, kurį vartoja laikinam su
krovimui maisto — šiend ar
žolės. Žmogui besivystant, jo
maistas persimainė, tapo la
biau sukoncentruotas ir jo
daug mažiau bereikia, kad ga
vus tą pačią energiją. Kaip ir
kiekvienas nevartojamas daig
ias, appendiksas darėsi vis ma
žesniu ir mažesniu ir nepasie
kė savd dabartinį laipsnį. Gam
toje yra toks įstatymas, kad
kas nevartojama, tas mąžėja
ir nyksta. Pavyzdžiui, parimki

Dar visai ne- te vieną ranką per keletą mė

senai, keliolika metų atgal, net
ms arba klesomis. Vienoje vie
ir patįs /laktarai apie tą ligą
toje tenai sakoma:
labai mažai težinojo. Nors šis
“...Visa bolševizmo istori bei tas jau senai apie tą ligą
ja, prieš spalių revoliuciją buvo žinoma, bet niekas nedrįs
ir po jos, yra pilna (pa davo imtis radikalinių priemo
braukta originale. “N.” Red.) nių jos gydymui Ir žmonas
pavyzdžių manevravimo, tai mirdavo nuo pilvo skaudėjikymosi ir kompromisų sti mo bet koks tas skaudėjimas
kitais, net ir su buržuazinė
kaip tinkamai jį gydyti, to
mis partijomis.”
beveik niekas ir nežinojo tais
laikais. Todėl Lietuvoj gyve
Po to seka ilga litanija to
nantis žmonės beveik nėra gir
kių atsitikimų, kur bolševikai
dėję apie tą ligą. Niekurie net
taikėsi su įvairiomis partijo
mis, kad atsiekus tam tikrų tik mano, kad šios ligos Lietuvoj
slų. Vieną įdomų pavyzdį pa visai ir nebuvo. Kaip ten, taip
ir čia ta liga yra labai sena, tik
duosime čionai:
jos priežasties niekas nežinojo.
“Pačioje spalių revoliuci
Pastaraisiais j me|ais, i kada
jos valandoje”, sako Lėni daktarai pradėjo kreipti dau
nas, mes įvykinome nefor- giau domės į žmogaus anato
malį bet labai svarbų (ir miją (kimo subudavojimą) ir
labai pasekmingą) politinį patologiją (anormalį persikei
bloką su smulkiai buržua- timą ligų apimtų kūno dalių),
ziniais valstiečiais, priimda-|tad ir šią ligą pastatė ant rami pilnai be jokių atmainų cionalinio pamato, ypač jos

nesių, o antrąją vartokit kaip
paprastai. Tūlam laikui pra
slinkus pirmoji pasidarys daug
mažesnė už antrąją. Tas pats
galėjo atsitikti ir su appendiksu, nors tam ėmė gal daug
šimtų tūkstančių metų. Kaip
ten nebūtų, bet appendikas yra
pas kiekvieną žmogų ir ret
karčiais padarė daug bėdps.
Ant kiek šiandie medicinos
mokslui yra žinoma, appen
diksas neturi ypatingos reikš
mes ir nėra reikalingas palai
kymui žmogaus gyvybės ar
sveikatos. Jis neatlieka jokios
naudingos funkcijos ir galima
pilnai apsieiti be jo. Fiziolo1gains, kurie nuodugniai tyri;
nėjo tą dalyką, nepasiseko su
rasti jokios jo reikšmes, nes
jis yra nebereikalinga liekana
ištirta, kad išėmimas visai
sveiko appendikso, vai kams
ar suaugusiems, nepadaro ina-

žiausios įtakos į sveikatų. Tai
gi appendiksas žmogui visai
nebereikalingas, arba reikalin
gas tik tiek, kaip, anot patar Naujienų Skaitytojui, Colles, šuniui penkta koja.
linsvillej. — Jeigu butų reika
(Bus daugiau)
lo, be abejojimo imtų.

Redakcijos Atsakymai

LS.S. Reikalai

Musų Moterims
ŽIURSTAS No. 1027

Pildomasai Komitetas ragina są
jungiečius rengtis prie jo.
Pirmame savo posėdy, ati
džiai apsvarstęs musų organiza
cijos reikalus, L. S. S. Pildoma
sai Komitetas nutarė šaukti vie
nuoliktąjį musų organizacijos
suvažiavimą. Suvažiavimo die
na dar nenužymėta. Tai bus
padaryta vėliau. Vis dėlto, jau
žinoma, kad tas suvažiavimas
įvyks sekamą žiemą. Pildoma
sai Komitetas savo tarimo todėl
ragina visus organizacijos na
rius rengtis prie suvažiavimo.
Ragina ir tų kolonijų draugus,
kur dar nėra atsteigta pakrikdytosios L. S. S. kuopos.
Reikalas labai svarbus, ir
kiekvienas musų organizacijos
narys bei simpatizuotojis tuo
jau privalo imtis darbo.
Tuo klausimu Pildomojo Ko
miteto tarimas yra sekamas:
Delei L. S. S. XI suvažiavimo.
L. S. S. konstitucijos straips
nio VIII paragrafu 1 atsiremda
mas L S. S. Pildomasai Komitetas šiuo
nutaria ir visų
musų
organizacijos narių žiniai skel
bia, kad Lietuvių Socialistų Są
jungos XI suvažiavimas turi
įvykt sekamą Žiemą.
Kartu jisai nutaria ir skelbia:
1. Nors tokiam suvažiavimui
vietą yra nužymėjęs L. S. S.
X-tas suvažiavimas ir visuotinis
organizacijos narių balsavimas
užgyręs;
2. Nors L. S. S. Pildomasai
Komitetas šitą tarimą didžiai
gerbia, bot
Jeigu jau nužymėtoje vietoje
delei kokių nors kliūčių toks su
važiavimas negalėtų įvykti —
L. S. S. Pildomasai Komitetas,
pačių musų organizacijos narių
atsiklausęs, Xl-tam suvažiavi
mui vietą paskirs tenai, kur bus
parankiau ir mažesnių iAlaidų
pasidarys..
Beto, L. S. S. Pildomasai Ko
mitetas nutaria ir visų organi
zacijos narių žiniai skelbia, kad
XI- to suvažiavimo dienotvarkis
bus paruoštas ir viešai paskelb
tas nevėliau, kaip už trijų mė
nesių prieš suvažiavimą.
Tat visos Lietuvių Socialistų
Sąjungos kuopos šiuomi yra ra
ginamos rengtis busimajam su
važiavimui. Gi tose kolonijose,
kur randasi musų draugų, bet
L. S. S. kuopos dar neatgaivinta,
kad tie draugai nieko nelaukda
mi atgaivintų jas ir taipjau
ruoštųs prie busimojo musų or
ganizacijos suvažiavimo.
L.S.S. Pildomasai Komitetas.
Chicago, III., geg. 24, 1921.
StTŠtrazdas,
L.S.S. Pild. Komiteto sekr.

Užvakarykščiajn Naujienų numery]

tilj.o pavyzdys mažins suknelei morginon'i’s, nešioti po laukus, miškus, po

piknikus vasaros laike.
Šiandieniniam gi telpa

pavyzdys

žiursto, kuris labai kuklus su kalnie-

riu panašus į raidę V su sumegsta ro
že ant nugaros, bo kurio sunku butų

apsieiti namuose.
Tokiam žiurstui pavyzdys No. 1025
sukirptas mieros 36 iki 42 colių per
krutinę. Miera 36 reikia 4 jardų 86
colių pločio materijos.

Norint gauti tokiam žiurstui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, praiom
iškirpti žemlaa paduotu b lankutę, pa
žymėti mferą, paraiyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į
konvertą kartu su 15 centų (palto
ženkleliais ar pinigais) atsiusti mums,
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
TATTERN DEPT^ 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattem Dep.
173!) S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdeda 15 centą, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1027.
Mioroa ----- —*— dollų per krutinę
(Vardas ii pavardiji
(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai
25 East Washinft<m St.

Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.
Telephone Central 8362
1821 Wabansia Avo.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAS
Valandos! nuo 10 ild 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
t., Chicago, I1L
III
8261 So. Halsted St.,

Ar Jau

Buvai Atėjęs?
Daug žmonių pereitą savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai
žemos.

ARNE BUTŲ
VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

Foreign Exchange Department
Atdara subatomis ir utarninkais
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9
ryto iki 4 vai. po pietų. ,
t

Moel įstate JJank
L 1 ▼ M|LWAUKE£ AND NORTH AVENUES

V

4

CHICAGOS
ŽINIOS
METINIS MUSŲ PIKNIKAS

Nedėlioj, birželio 12, didžiajam
Rivervievv parke bus didelė
tarptautinė sueiga.
12, kaip ir kiekvienais metais,

didžiųjam Rivcrview parke bus

kitų tautų socialistų tame pik
nike dalyvauja
lietuviai so
cialistai
jų Aštuntasai Rajonas.

nų redaktoris P. Grigaiti
nuos keli lietuvių chorai ir tt
Tatai kiek v
musų organizacijos narys, kiekvienas mu
sų pritarėjas tegul ruošiasi į
musų metinį piknikų Riverview parke. Tikietų kainos,
30 centų askaipir visuomet
meniul. Prie t i kieto yra visa
eile taip vadinamų
adiuamų
kuponų.
Jais, nupigintu kaina, bus gali
ma pasivažinėti po parko “kal
nus,” ir kitų Įvairių žaismių
matyti.
Lietuviai darbininkai Į 1Uvervlew parkų — musų piknikan — turi atvykti da ir dėlto,
kad piknikas rengiama ne pa
sipelnymo tikslais, bčt darbi-,
ninkiškos spaudos parėmimui.
Paremti darbininkiškų spaudą
—- kiekvieno pažangaus darbi

Kiekvienais metai musų Ra- ninkų

Varža.

uždavinys

LIETUVIAI

ARDAVĖJAI

Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26.
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103,
Emilija Dngis, moteriškų drabužių No. 94
Čeverykų Departamente.
Stovo Kanus No. 167.
Margaret Baltou No. 162.

Atsakantis Išpardavimas
Dubeltavos Stampos Pėtnyčioj
-4 /Tį
Su groserio orderiu $2.50 ar " B |
daugiau, nepriskaitant miltų, B I B
CUKRUS

muilo, pieniškų dalykų, vištoms

L

maisto ir daržovių

<

ovani
u V ui U

v

Įį £

Į“
ga
a B JI 1 ■

ŠILKO EMBROIDE

VAIKAMS LEE

$2/)6 vertės, 35 colių pločio, Šil
ko embroideriai dresėa voiles;
tamsiai mėlynos, rudos, copen
ir pilkam dugno su puikioms
šilko įaustoms figūroms — jū
sų pasirinkime
jardas
I

žaidimui siutai (Union dar
bo) pasiūti vidų tinai storo au
deklo, mėlyni, raudonai apva
džioti. Gvarantuojame, kad ne
susitrauks nė nesusigadys skal
biant. Naują porą duodame,
jei skalbiant suges Miera 2
iki 7 metų amžiaus, Specialiai
apkainuota šiame
išpardavime

UNION-ALLS

95c

PUIKUS DRESĖMS
PERKELIS

PERKELIO ŽIURSTAI
Šviesios ir tamsios spalvos,
perkelio, per galvą užsimau
nami ir guzikais užsisagomi,
vingiuotai išadyti kaspinėliais
šonai,
su
diržais
arba
paprastai paraukti ir kišeninis,
miera iki 46. šiame išpardavi
me

Vieno jardo plotis, puikus
dresėms perkelis, šviesiam dug
ne, naujų patrenų, geros ver
tės, vertas nemažiau 22c. Ant
antrų lubų, labai spe- 4 Cm
cialiai jardas
■

(M*

Tik Subatoj
Arrow Brand minkšti kalnieriai, 2 naujų stailų,
lygaus ir gražaus oxfordo audeklo, miera 13 iki 17;
reguliariai parsiduoda po 30c., kuomet 50 tuzinų
yra parduodamo tik po
Pilniaurias atakas Headlight overolai arba kotai;
miera 44 iki 50 — overolai ar kotas; po $1.69; visokios mieros iki 42, po

d* g taZOzv

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą *suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. .
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. K ėdri e 8902
3514-16 Roosevelt Rd
Arti SI. Louis Avė.,

CHICAGO, ILL.

Tel. Monroe 2804

* .

.

...

' r t ;

DR. W. F. KALISZ
S pečiu hunas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILVVAUKEE AVĖ.

\
CHICAGO.

PERSIKeLIAU
' Dabartinė vieta: ofisas bu Dr. Mon
kevičium, 3101 So. Halsted'St., Tel
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
veninio vieta 701 W . 31 st St., kam
pasUnion Avė., Tel. Yards 365-1.
AKUSERKA

ierijos kolegi
ją; ilgai praktikavnj i Pcnnrilvanijos hosp italėse,
sėkminga
tarnauja prie
gimdymo. Duo

Nepamirškite papra
šyt L, Klein štampų
pardavėj

Puikiausi rakandai

Žemos kainos

da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

nia kas nušovė Yellovv Cab šo

ferį prie 12 ir Kedzie gatvių
A. Skirveną. žmogžudžiai
jogo, bet Yellow Cab Co.
mc ta kaltę ant “čekerių.”
‘Cekerių” kompanija prane
ša, kad naktį buvo apšaudytas
vienas

jonas turėjo savo skyrių — lie
tuvių socialistų skyrių. Tokį ŠOFERIAI ŠAUDOSI DELEI
BIZNIO.
skyrių jisai turės ir šiais me
Vienas nušautas ir vienas
tais. Reikia manyti, kad lietu
. pašautas.
vių skyrius ir šiais metais bus
Užpereltą naktį iškilo kruvi
vienas šauniausių.
Lietukų
skyriusi šiemet kalbūs Naujie- nas karas tarp dviejų automo-

iSHLAND AVĖ

lilių kompanijų šoferių
inoinų
low Cab kompa
nijos ir Chedkor (’ab kompani
jos. Abiejų kompanijų aulotnoliliai suvažiavo
prie hotelių
uieste, kad paėmus vežti iš ho•ęlių išeinančius žmones. Ir vieli ir kiti pradėjo grūstis ant
viens kito, pastodami viens ki
tam kelią be jokios atodairos.
Keli šoferiai tose peštynėse
tapo areštuoti. Yellovv Cab šo
feris tapo areštuotas už nešio
jimąsi ginklo.
Už kelių valandų po to neži

jos uutomo'bilis,

ir ko

lik nepašauta pasažierių.
Kova tarp tų dviejų kompa
nijų eina senai. Yellow Cab
Co. darbininkai nėra organi
zuoti. Kada įsikūrė Checker
Cab Co., maždaug kooperaci
jos pamatais, iš organizuotų
darbininkų, Yellow su atkaklu
mu puolė ant naujai įsikūru
sios • konkurentės. Prisamdyta
mušeikų,
kurie užpuldinėjo
“čekerius,” mušė ir žudė juos.
Ta kova buvo kiek aptilusi, bet
dabar ve atsinaujino, “geltoniečiams bandant neprileisti
“čekerius prie geresnių vielų
mieste.

Kroehler Kodav 3 šmotą setus
nibaVARTOK gyvenamu!
įnė šį
ridi, taipgi miegi ubviui
ideilantį iš
Goldcn oak- setą
supampsios kctles stovinčios kc<lė.'5
ir sofos. Apmušta puik k artificialu oda, ir sofų galimų padaryt
į pilną mierą lovos šiame i.š|,ardavime- siūlome šį setą speęialiai
už žemą
kainą

Pinigų vertė kylu.
Doleris, kuris 1914 m. buvo
vertas 100 centų (pinigo vertė
sprendžiama su tai, kų už jį
galima nupirkti), dabar yjra
vertas 55.5c. Praeitų metų
me mėnesy jo vertė buvo 46c.
—. remianties ant 1914 m. jo
verties, šitą paskelbė užvakar
United States Department o f
Labo r.
Tas pats departamentas pa
duoda, jog pragyvenimus Chicagoj nupigo 16.9 nuošimčio
nuo praeitų metų šio menesio.
Dabar pragyvenimas yra 7.7
nuoš. pigesnis negu kad buvo
praeito gruodžio mėnesy. Betgi
jis yra brangesnis 78.4 nuoš.
negu buvo gruodžio men. 1914
metų.
Tos skaitlinės, sako, bus pa
vartotos (Jiskusiiojant algų nu
statymo klausimų.

žemiausia kaina penkių metų be-

gyj. Specialiai apkai(luotą 5 šmotų setas

CQ ji
M*OC»«vU

$86.75

PARANKUS 3-JŲ ŠMOTŲ AI
MUŠTI SEKLYČIAI

2-JŲ UOLIŲ STULPELIAIS
MISINGINĖS LOVOS.
Puikiausio atrodymo; gvarantuoto lace quor , satino iv poĮet būt
gimo. Stambi is antgaliai; stulpe
li virbalai. Ne
liai 2 coliu ir 2
krašu užsakyimam? telefonu
mų Specialiai

$27.50

TELEFONŲ STA
LELIS IR KED*.
l’uilęios
vaizdus,
\Villium
• Mary
patiinos1 t’, i
budavojimo.
lių aup;šfio, 16.x J 6
VI l SUS ir lontynl-le;
tvirtai padaryta ko
dutė. Visas Bet*?:

DRESERtAI
Didelis ketįuriabr stalčiais,
gražini padary
ti; royal aržtįolo. Dideli lemai
ir fraiicuzišKo
: liklo veidrodis.

$7.85 $28.75

S'.'TAI.

Jungi mini
minkšti, ši:
me ;>ažymėtinai
šito pukių, apmušl.j. rakandų s. l:i;
laikys daugelį melų; plačiomis ir
giliomis sėdynėmis. Springsų už
pakaliais ir palaidom';** paduŠkutėnu.s; ant plėškių pakabinti; apmuš
ti brangiu audeklu ir veiouru. Labjau patraukiantis ir kada nors

$167.50

parduodama

TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ
*
PIKNIKAS.
Visų tautų socialistai rengia
milžinišką piknikų sekantį sek
madienį, birželio 12 d., River
vievv darže. Bus išpildytas di
delis ir įvairus programas. Be
to bus įruošta ir lietuvių sky
rius su lietuvišku programų.
Kalbės drg. P. Grigaitis ir dai
nuos lietuvių socialistų chorai.
Piknikas 1x4 jo programas bus
įdomus ir svarbus darbininkų
klesai. Tatai lietuviai darbinin
kai įšauks to repgkities prie to
didelio pikniko ir nepraleiskite
progos jame būti.
Vienas vagių nušautas, antrai
pašautas.
Keturi vyrai automobily be
gu iŠ detektyvų rankų. Defektyvų automobilis juos vijos ir
nuolatos šaudė. Paskui auto
mobilio valdytojas tapo nušau
tas. Tuomet antras stvėrė au
tomobilį važiuoti, bet ir tasai
susmuko nuo žaizdų. Tada va-(
gių automobilis sustojo ir ant-i
ri du, nesužeisti pasidavė. Nu
šautas yra John Janick, 1156
\V. 48-tos gat., sunkiai sužeis
tas — Mike Tomechek, 4953
S. Paulina gat. ir du suimti —-I
Jack Reich, 1220 W- 49-tos gat.,
ir Joseph Garbacica, 4805 S.
Elizabeth gat. Jie važiavo vog
tam automobily.

OUEEN ANNE SETAS
Puikios verias ir išžiuros; labj.Hi
naudingi rakandai; puikaus rudo
Jecobean baigimo; tikio aržuolb;

'JgHBJĮZ;
,1 tfĘĘy
— IT g’1
I |l

refrigeTORIAI.
Trimis durį
mis, iš šono
ledas įdedamas; golden
rėmai,
60
svarų ledo
tol pa; tikro Į
šalto
oro
cirku,iad_

Į

524.75

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

J

Ofisas;

.

3149 S. Morgan 8t., kerti 32 St

Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
S Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8

2

■
■

vakare.

Nedėliomis nuo 10—2

po piet.
Telephone Yarde 687

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

■■■■■■■■■■■■■■■■H

Dr. M. T. Strikol’is

APRASTA

PROGA

Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
sty liaus, $222.00 Phonographas tik $35.
tui, visiškai g vara n tuoj ame, kad visą amžj laikys.

Tiktai

Kam mokėt ąugštas kainas arba pirkti antrapnkes mašinas iš
taip vadinamų Stoiage Ifouses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo r.iųs
visai naują 1921 styliaus gvaruntuoti Phmiogtaphai vbrtes reteilerių nuo $200.00 iki $225.00, tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje Šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar ivholesale.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosim® už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedelipmis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gyli ateiti bilc laike.
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.

Telephone Yarda 5332

DR. M. STUPNICKI
Tiktai

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertes rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

r

Mirė birž. 7 d. 1921, Norwegean ligonbutyj. Turėjo 30 me
tų senumo. Paėjo Kauno rėd.,
Tauragės apekr., šilinės kaimo.
Amerikoj išgyveno 8 metus. Vy
ras miręs 6 savaites atgal. Kū
dikį paliko Edvardą 5 metų. Pali
ko Lietuvoj tėvus seseris ir bro
lius. Amerikoj tolimesni gimi
nės.
LaidotuvSs atsibus subatoj,
birž. 11 d. 1:30 p. p: iš namų,
4436 S. Maplovvood Avė. į lietu
vių Zionistų bažnyčią 35th St.
ir Emerald Avė. Iš bažnyčios j
Concordia kapines. Giminės ir
pažįstami teiksitės dalyvaut lai
dotuvėse.
Sirata Sūnūs Edvardas.

Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis Ilgomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.
• '
35 So. Dcarbom SL, kampas Monroe SI.
Crilly Building —- ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tą lubą^
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

mažiausia dvidešimt penkis
centus ant 1,000 kubinių pėdų,)
nuo praeito gruodžio 21 d.,;
kuomet Lowden komisija bu
vo patvirtinus $1.15 kainų.
Norima, kad dabar guzas
būt parduodamas už devynias
dešimta centų
kub. pėKeturi policistai užvakar ta
po suspenduoti. Arthur Brinzing ir Michael Donnohye sušdenduoti už prasikaltimą laike
nušovimo
policisto
Joseph
Kurtz. Policistai James McGinnis ir rhomas F. Meehani sus
penduoti už girtuokliavimų

8107 So. Morgan 8tn
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independenco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJA^ ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Agota Tunaitienė-Pauliukaičiute

DR. B. M. ROSS
A

PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j Peoplo Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street n
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 262

DR, YUSKA
1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SI.
Tel. Prospect 8466

DR. C. Z. VEŽELIS ■
Lietuvis Dantistas

4712 Soath Ashland Ave^
arti 47-to* tatvča

JONAS

PETRAUSKAS

Mirė kares lauke rugp. 11,
1918 m., Francijoj. Lavonas
parvežtas ir randasi pas graborių Butkų 644 W. 18th St.

Velionis buvo 25 m. Kauno
rėd., Rąseini ] apskr., Tauragės
par., Pajpušinio kaimo. Turėjo
Amerikoj d i broliu: Benediktą
ir Augustiną ii dvi seserį! Ona
Rupšienė ir Marijoną Jasinskie
nę—mirusi. Lietuvoje liko sesuo
ir brolis.

Laidotuves atsibus ..subatoj,
birž., 11 d., 1921, 9:00' vai. ryto
j Apveizdos bažnyčią ir iŠ baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Nežinomo vyro lavonas, apie
am
trisdešimts penkių me
žiaus, užvakar
ištrauktas iš
Chicago upės. Lavonas buvo
Policistas George Mickelson surištas ir pririštas prie smil
• merginų, Iren Kings- ties maišihko, kad skęstų. Po Kuomet pastarieji pasipriešino,
kurių buvo suareštavęs licija mano, kad jis yrh italas. juos sumušė ir paskui atėmė
važiavitrisdešimts šešis dolerius nu
Bėgdami vagys sutiko ant važiavo savo keliais.
Milvvaukeę kelio kilų automo
Nori nupiginti guzo kainų.
bilį,
kuriame važiavo Orcar
Policistą nušovė.
Užvakar specialu miesto ta Borri,
1629 Florence avė.,
Girtuokliavimas ar vieną au
ryba pakele klausima, kati ga- Evanston, ir kur, rados antri ką pasiėmė, tai policistą Joseph
žas (dujas) turi būti pigesnis. du vaikinai ir dvi merginos. Kurtz, 921 W. 35-los gat. Utar*
Donald R. Richherg pareiškė, Vagys susistabdė automobilį ir
jog gazo pagaminimus nupigo ryžos važiuotojus
apkratyti.

Juzefą Grigalaitienė
. Persiskyrė su šiuo pasauliu
birž. 6 d., 11 vai. vak:, Cook
County ligonbutyj. Paėjo, Kauno
rėd., Tauragės miesto. Laidotu
vės atsibus pėtnyčioj, birž. 10
d. iš narnų 622 W. 14th St. 9
vąl. ryto į Apvaizdos Dievo baž
nyčią, iš bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines. Paliko dideliame
nubudime vyrą Juozapa, sūnų
Kazimierą 17 motų ir dukterį
Antaniną 14 metą. Lietuvoj: se
seris: Oną Eldukienę ir Antani
ną Vaivodienę. Meldžiame gimi
nes ir pažįstamus atsilankyti ir
dalyvauti laidotuvėse.
Lieka nubudę vyras Juozapas,
sūnūs Kazimieras ir
duktė Antanina.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?

Reikalauk musų krinos asphalt sto
gams ir m-urinurinio paviršiaus, stirbų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22 n d St. Bridge.

PĄTARNAUJAM
į ..J......
perkraustymu
rakandų iš vienos vietos kiton
tarnavimą atliekame troku.

JOE & FRANK,
I

544 W. 18th St,
Tel.: Canal 2G33.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas
Chirurgai
VALANDOS
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th SU
Valandos: 9—12 lyto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kaiup. Marnhfield
Valandos i iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan A v., Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

i

...

iy

j

NAUJIENOS, Chicago, III

T

-

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas rengia pikniką nedėlioj,
birželio 12 d. Geo. Cnernnusko darže,
Lyons, III. Pradžia 10 vai. ryto. Užprašom gerbiamą visuomenę atsilan
kyti.
— Komitetas.

(Tąsa nuo 5 pusi.).

REIKIA DARBININKU

I

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

ninko vakare jis bandė perPARDAVIMUI saliunas labai geroj
MOTERŲ
VYRŲ
skirti tris girtus vyrus, kurie
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
barės tarp savęs prie Septynio
REIKIA šeimyninkės našlė be vai AGENTŲ REIKIA LIFE kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
kų
arba merginos namų darbui, ma
liktos ir Canal gat. Jani įsimai Chicagos Lietuvių Draugijos S. P.
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
INSURANCE.
šeimyna. Gera mokestis, skalbt
šius, sako, tūlas Ixmis Prin- susirinkimas įvyks nedėlioj, 12 d. bir ža
arba visą.
(
valgis ir kambaris. Nuola
želio Zvviązek Polek svet., 1315 N. nereikia,
8201
S.
Auburn Avė.
cing, 618 Barber gat., išsitrau Ashland Avė. Visi draugai malonė tinis darbas.
Labai
gera
propozicija,
nes
kiek

?
kė revolverį
ir ant vietos jį kite susirinkt ir užsimokėt užsilikusią Atsišaukite.
vienus žmogus guli uždirbt nuo $50
OREMUS CHEMICAL
mokestį. Tie draugai, kurie persikė
iki
$75
į
savaitę.
Kvalafikuotiems
LABORATORY,
nušovė, paleisdamas tris šū lė į kitą vietą būtinai priduokite savo
mokėsimo savaitinę algą. Atsišaukit
1718
So. Halsted St.
vius. Princing suimtas.
adresus.
— X. Shaikus.
tarpo 9 ir 11 pirm pietų.
PARDAVIMUI saliunas su mūri
COMMONWEALTH LIFE
I niu, ant 2 pagyvenimų namu, arba at
Detektyvus primušė.
REIKIA patyrusių moterų sortaviskirai. Rendos neša $109.00 į mėne
Garficld Park. — Lietuvių Janitorių
INSURANCE CO.,
Du detektyvai,
O'Brien ir Vyrų
sį. Taipgi, garadžius automobiliui ir
ir Moterų Pašelpinis Kliubas mui skudurų.
CHAS YOUNG & CO.
automobilius Hudson 1919, žieminis ir
Burch, užvakar suėmė Jacob laikys pusmetinį susirinkimą nedėlioj,
431 S. Dearbom St.,
664-666 W. Austin Avė.
vasarinis. Lotas 35x185. Turi būt par
Room
911-912
I
birželio
12
d.,
1-mą
vai.
po
pietų
John
Beeker, 1930 S. Savvyer avė. ir Engei svet., 3720 W. Harrison St. Phone Monroo 3266
Tol.: Wabash 8415.
■
I duotas į trumpą laiką, nes savinįnkas
apleidžia miestą.
Atsišaukite: J.
nusivedė jį prie Spaulding ir Visi nariai ir narės būtinai atsilan
Katkus
402
Chicago
St.,
Toltort, III.
kykite
paskirtu
laiku,
nes
yra
labai
Ogden gatvių palaukti, kol po
REIKALINGAS duonkepis — prie
Tel. Tolton 28
REIKIA moteries ar merginos na
svarbių reikalų; ir atsiveskite naujų
licijos autonioblis atvažiuos. narių įsirašyti. — Rašt. J. Burčikas. mų darbui — kambarius apžiūrėti ir duonos ir keksų. Kreipkitės tuojaus
retkarčiais už baro pabūt. Vaikų šiuo adresu:
Belaukiant jiems prisiartino kc*
223 Cassidy Avė.
nėra.
(prie
kampo Benton St.)
lėtas suimtojo draugų, paleido Cicero Lietuvių Pašelpinis Kliubas
M. UFFORT,
laikys savo susirinkimą pėtnyčioj,
JOLIET,
ILL.
1905 Canalport Avė.
suimtąjį ir detektyvus apmu birž. 10, kaip 8 v. v. Visi nariai susi
šė. Paskui toj vietoj susirinko rinkite laiku, turime daug svarbių
PARDAVIMUI saliunas su piknikų
reikalų. Taipjau bus duota praeito
rengimui
daržu. Vieta nuo senai iš
REIKIA
merginos
abelnam
žmonių gauja ir kumšnojo de musų pikniko apyskaita. Kviečiame
dirbta ir gerą pelną neša. Netoli lie
tektyvus. Policija pribuvus juos atvykti ir nauji draugai įstoti kliu- namų darbui. Atsišaukite.
tuvių ir lenkų bažnyčios ir West Pullban.
—
Valdyba.
mano didelės dirbtuvės, pro šalį eina
714
Buckingham
PI.,
PARDAVIMUI
Jeffery
automobi

išgerbėjo ir areštavo dvidešimt
bulvaras.
Priežastis pardavimo part
lius
6
cilinderių,
žieminis
ir
vasarinis
1-as apart. Tel.: Lake View 7492 viršus, užtikrintam stovyj, visai nau neris išvažiuoja
vyrų iš tos gaujos.
Areštavo
į Lietuvą, o man
Šaukit 3 vai. po piet
ji tajeriai. Norinti gero autortjobilio, jau pabodo tam biznyj būti.
tuos, kurie rados arčiau detek Town of Lake. — Balto Dobilo L.
P. Kliubas laikys priešpusmetinį susi
nepraleiskit šios progos.
tyvų, bet ar jie ką darė detek rinkimą pėtnyčioj, birž. 10, 8 v. v.
A. ŽALALIS,
Matyt galit vakarais.
Kliubo
svet,
4558
So.
Marshfield
Avė.
P. WALTERAITIS,
tyvams, tai nežinia.
658 W. 123rd St.

AUTOMOBILIAI

J. P. Polienskio aptieka, prie
2G33 \V. Keturiasdešimta sep
tintos, trys vyrai apvogė. Iš pi
nigų šėpos paėmė $100, paskui
susikrovė
savo automobilin
tris keisus degtines ir galios
raudonu geležiu pristpyrė, kad
savininkas pasakytų, kur jis
turi paslėpęs morfiną, heroin
ir kitokių narkotikų, kurių jie
paėmė tris svarus.

REIKIA DARBININK

Visi nariai- malonėkite susirinkti, bus
daug naujų darbų. Atsiveskit ir nau
jų draugų kliubui nuo 18 iki 28 metų.
—Sekr. Walter Sharka, 4512 3.
Talman Avė.

2428 W. 46tft St.
Tel.: Lafayette 1329.

VYRŲ

REIKIA patyrusių geležies
atmatų jardan vyrų ir prie žirk
PASARGA
lių.
LANSKI,
Norintieji pasigarsint j sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
3465 So. Lawndale Avė.

skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

................ —■

Pardavimai savasčių, biznių, automobilių, rakandų, kambarių jieškoji- I djr
mai, apsivedimai, asmenų
jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka- 1
mi..

t

r

ĄIFTA AR NE TN-

TERESUOJA?

Miesto finansų komitetas
Reikia pardavėjų arba su plačia
padarytos paskelbime, turi
užvakar nusprendė perkratinė būtKlaidos
atitaisytos į 24 vai.
pažinčia žmonių, kad susijungus su
ti mokestis, kurios buvo už
gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
mokėta virš $2,000,000 staty
mo ekspertams. Manoma, kad
są arba nors dalį laiko pardavojimul
tai buvo padaryta nelegališkai.
investmentus, kurie neš didelį uždar
AKUšERKA M. BANIENE

ASMENŲ JIESKOJIMAI
po antru vyru

Georgo Cointe,* 1244 S. Mor
gan avė., užvakar moralų kor
te tapo nuteistas metus kalėjiman ir $500 užsimokėti. Teis
man jį patraukė E. Senkus.
Nuhaustasai yra franeuzas, ta
tai gal bus deportuotas.

Charles Hali, 2325 N. Sa\vyer avė., užvakar atėjo pas policistą George Noonan ir pasa
kė jam kas jį (Noonon) su
mušė. Jis sakė, kad jo sąžinė
buvus nerami, kol jis tai slėpęs.
Mirštančiųjų skaičius Chicagoje mažėja. Palyginus su pra
eitų metų tokio pat laiko pe
riodu, šiemet mirė 4,764 žmo
nės mažiau.

Kol. John W« Cilnnin sako,
kad buk panedelio balsavimuo
se buvę suktybių. Esą, kai ku
rie balsavę kelis kartus. •

bį ir tame pat laike yra saugus. No

kiai augančią taxi Cab Co. Jei

-1 - j.1 11111

turi keletą šimtų

dolerių arba

touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsimo biznio ir

pastatysime dirbti tuojau.

Mu

sų žmonės padaro virš $100.00 J
savaitę ir visuomet užsiėmę per

■■■!.

52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

Apsiginklavęs vagis atėmė iš
N. Kaiser
$1,500 prie 2305 JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui, pageidaujama North Side ar
Charleston gat.
South Side, kad butų pagabu privavažiuot i miestą Be valgio.
neškite Naujienos 304.

CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independencc State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd. •

Pra

Chicago je j ieškoma pavoigtų
iš Vokietijos muziejaus pieši
nių. Tarp dingusių iš Wcimar
muziejaus, Vokietijoj, paveik
IŠSIRENDAVOJA kambaris vie
slų randasi ir Rembrandt nu nam
ar dviem vaikinams gražioj
pieštas 1613 metais.
apiclinkėj su visais parankumais: ga-

Rm. 829-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

SIŪLYMAIKAMBARIŲ

Lietuviu Rateliuose

radžius automobiliui, elektros šviesa,
Atsišaukite nuo 6 v. vakarais, pirmas
2826 N. Albany Avė.
Tel.: Spaulding 8974.

ROSELAND.
Kas palikote šalokelį (? Red.)
Aušros baliuje Stančiko svetai
nėj, atsišaukite
į Knygyną
10900 Mich. avė. —Sekr. M. B.

ANT RENDOS patogus ir šviesus
kambaris su visais patogumais dviem
ar vienam vaikinui, taipgi ir vienai
merginai. Mylinčiam tyrą orą ir vietą,

Pranešimai

PARENDAVOJU kambarį dviem
merginoms arba dviem vaikinams ar
ba vedusiai porai. Kambaris didelis
ir švarus, iš fronto, ant antrų lubų
—su valgiu, ar be.
J. K.
. L
703 W. 21st PI.

Susiv. A. L. Kareivių 3-čios Kuopos
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, birž. 10
d., 7:30 v. v. Šv. Jurgio parap. svet.
Visi nariai kviečiami būtinai susirinkti.
— Rašt. F. Krasauskis.

vietą.

4529 S. Sawyer Avė.
Nuo Kedzie Avė. į vakarus, ant 1-ų
lubų.

JIESKO DARBO

svet.,
So. Halsted St. ir 32 gatvč.
Laike vakarienės bus prakalbos, ra

portas C. L. T. atstovij, kurie sugrį
žo iŠ Washingtono, ir dainos, o po
vakarienės bus šokiai ir tt. Kviečiam

visus lietuvius be skirtumo.

—Komitetas.

PARDAVIMUI Maxwell 5/asažie
rių, 1917, automobilius, labav pigiai—
važiuoju į farnvą. •
CHAS REDECKE
1435 So. 49th Court,
Cicero, III.
PARDAVIMUI puikiausiame, sveiMatyt galima nuo 6 iki 10 vai. kas
kiausiame
Beverly Hills distrikte pui
vakaras; sub. nuo piet, nod. per dieną.
ki
šešių
kambarių
stuba ant vieno
Tel.: Cicero 8027.
trečdalio akerio žemės, elektros švie
sa, gasas ir modemiškas plumingas;
namas 5 metų senas, stikliniai miegomieji porČiai, nauja bamė cementuo
PARDAVIMUI 6 pasažiorių 1917 tomis grindimis, 2 dideli vištininkai, 2
Hudson už $475.00. Gerame stovyje, karvės, 30 vištų, 2 antys, vyšnių, pyekstra tajeriai.
čių, slyvų, obelų ir grušių meldžiu su
P. MATHEAU,
vaisiumi; juodieji ir raudonieji ser
8360 Wallace St.
bentai, avietės, serbentų krūmai, kitą
metą bus vaisingi, 20 vynuogių, tūks
tančiai rožių ir kitokių kvietkų. Vie«
nas blokas nuo gatvekarių, du blokai
nuo Rock Island stoties. Jei nori gy
vent tarpe paukščių ir kvietkų, ši vie
DIDELIS NUPIGINIMAS
ta tinka tamistai. Visi linksmumai
šalies, ir parankumai miesto, du blo
kai
nuo mokyklos.
Ant nauji} ir vartotų
automobilių
Sis yra puikiausia bargenas Chica
CHAS LANGE & BROS. CO.
goj, o kaina tik $6,500.00 cash, ne
u 2621-27 Mihvaukee Avc.
mainai, mortgečiaus $2,100.00. Nau
Prie Logan Sųuare
i
jienos 807.
Tel.: Spaulding 234.
Cash ar išmokėjimai
Atdaras vakarais ir Subatomis.

NAMAI-ZEME.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

i

------------Turime vietų musų švie
sioj dirbtuvėj sekančios rųšies darbininkams:
flap dirbėjų
kalnierinių

2707 W. Roosevelt Rd.

PARDAyiMUI saliunas lietuvių ir
lenkų apgyventoj, puikioj vietoj ir
geras biznis. Savininkas eina kitan
biznin. Taipjau trokas išvežiojimui
alaus.
1082 N. Marshfield Avo.

PARDAVIMUI saliunas visokių
tautų apgyventoj vietoj; biznis ge
rai eina. Pardavimo priežastis —
partnerių nesutikimas. Atsišaukite,
2900 So. Lowe Avė.

NORIU pirkti saloono fixtures.
Atsišaukite nuo 5 iki 8 v. v.
Lafayette 5679

2 flatų medinį namą, 6—7 kambarius,
prie 47-tos gat. arti Ashland Avė.
Kaina ........
$2,500.00

$2,000 ĮMOKANT NUPIRKSI —
bargenas 3 flatų muro namą, 3—5
kambarių.' Dabar rendos neša $135
į mėnesį, nėra iySo, tėnda galimai pa
kelti. Kaina tik .................. $8,500.00
Šis yra tikras investmentas.

59th St. BIZNI AVA VIETA netoli
Halsted St. 2 krautuvės, 4 flatai.
4 flatai, pečium apšildoma. $10,000 įmokėt. Kaina................ $22,000.00

PARDAVIMUI kriaučių štoras. Ren
da pigi, darbo užtektinai — senų ir
PARDAVIMUI 4 kambarių cottage,
naujų. Parduodam labai pigiai— tu netoli dviejų gatvekarių linijų. Kaina
riu du bizniu.
$1,950. $350 įmokėt, ir po $15 į mė
3750 So. Kedzie Avė.
nesi.
——————

ie»
r

P.ARDAVIMUI grosernė, lietuvių ir
4 kambarių cottage, 4 lotai, ant
lenkų kolonijoj. Biznis senas. Viena kampo. Kaina $3,100. $500 įmokėt ir
groseinš visame bloke. Priežastis
pardavimo — išvaž;uoju iš Chicagos. $25 į mėnesį.
—i

5 kambarių cottage, elektros šviesa,
visi naujausi įrengimai įdėti ir vis
kas ‘ apmokėta. $4,500. $800 įmokėt
Ir $35 į mėnesį.

mokėt ir $50 įmėnesį.

tame name.

RESTAURANTĄ parduodu už jūsų
kainą. Pardavimo priežastis liga —
turiu eiti ligonbutin. Turi būt par
duota šią savaitę. Kreipkitės 2 vai.
po pietų.

WM. D. MORDOCK CO.,
4400 S. Kedzie Avė.
Matykit J. Zewart.

1705 S. Canal St

j.

7

REIKIA dviejų vyrų su mažu ka
pitalu dirbti su manim, pilną ir dalį
■ laiko, didžiausioj propozicijoj Chica| go. šiandien, jei nori/tapti biznie
rium ir padaryti nuo $35.00 ir dau-

MR. SIDLOSKY,
140 S. Dearbom St., Room 1702.
Matyti galima nuo 9 iki 12.

ŽMONĖS, KURIE PIRKO arba par
davė propertes per Liberty Land &
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M.
Kaičio,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
flatų 6 ir 6 kambarių; vanos gasas
elektra, garu šildomas, aržuolinės grin
dys ir trimingai. Rendos $70.00 j mė
nesį. Taipgi lotas už pusę kainos.
Atsišaukit telefonu: Beverly 2315 ar
ba po dvyliktos iki 7 vakare ypatiskai.
6936 So. Talman Avė.
________________ i....... .........

......--

Puikios,

Pigios

Farmos!

Netoli nuo Chicagos: 60 akerių su
puikiais budinkais: sodnas, gyvuliai ir
mašinos. Pelnas nuo $7.00 iki $10.00
į dieną Kaina $13,500. Didelis bar
genas, pasiskubinkite.
40 akerių farma, su gerais budin
kais, gera žemė; tiktai už $7,600.
Turime ir daugiau puikių farmų toj
pačioj apielinkėj apie I^mont, Elgin
ir kitus miestelius netoli Chicagos ir
visokio didumo nuo 5 iki 200 akerių.
Norėdami puikių ir tikrai gerų far
mų kreipkitės pas mus pirmiausiai.
S. SLONKSN1S
3437 S. Wallace St.
PARDAVIMUI Už BARGENĄ
šiaur-rytinis kampas 22-©s ir
Hoyne avė. Saliunas ir 4 ir 5 kambnriij pagyvenimai. Rendos $106.00 j
mėnesį. Kaina
savaitę $9,000.00.
Matykit Frank Kos.nach su Emil A.
Basener.
2116 W. 22nd St.,
Tel. Canal 2138.

PUIKUS mūrinis namas netoli nuo
lietuvių bažnyčios Cicero, III. Namas
ant dviejų florų, trijų flatų ir puikus
štoras, su gazu, elektra, maudynėmis
ir visais kitais naujos mados intaisymais. Parsiduoda labai pigiai. Atsi
šauk prie savininko.
V. B. VILLOVICIUS
PRIVERSTI parduoti 2 augštu su
666 W. 18th Street, Chicago, arba skiepu mūrinį narna su dideliu ant1439 S. 49th Court,
Cicero. agfičiu, murmuro stogas 4 ir 5 kam
barių, toiletai viduje. Kaina greita
me pardavime $7,200.00. Matykit
Frank
Kosmach su Emil A. Basener
PARDAVIMUI medinis namas, 2
2116 W. 22nd St.,
pagyvenimų, 5—6 kambarių. Rendos
Tel:
Canal
2138.
neša $28.00 mėnesiui. Kairia $2,200.00.
---------------------------—.........
—
4
Namas randasi 3737 Emerald Avė. Sa
vininkas gyvena.
7 kambarių dvie’ų augštų medinis
3405 So. Halsted St.„
2 fl. front namas su maudynėmis, gasu ir t.t.
South 50th Avė. Cicero, III. arti 13th
PARDAVIMUI beveik naujas medi S c Kaina $3,200. Išmokėjimai.
E. M. SN0W & CO.,
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam
69 W. Washington St.
barius, elektros šviesa, maudynės ir
Tel. Central 507.
visi parankumai. Taipgi lotas šaie
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant didesnio namo.
MOUNT GREENVVOOD
SZEMAT & LUCAS
Pardavimui namas, 3 kamba
4217 Archer Avė.

rius galima išrenduoti Elektra.
3 blokai nuo karų linijos. Ir 2
PARDAVIMUI 2 flatų medinis na lotai. Pigiai.
mus Kaina $3,000. Pardavimo prie
M. GLEASON, 11018 Tory St.
žastis — apleidžiu miestą.
2314 W. 50th PI.

FARMOS, FARMOS.
Nepirkit prastų farmų arba pustynėse, pakol nepamatysit musų didžio
sios Lietuvių Ūkininkų kolonijos že
mių. Dabar yra geriausias laikas iš
siskirti gerą ūkę, nes žemė pati save
pasirodo jnyų našumu. Atvažiuokit
ir pamatykit kaip pas mus kviečiai

dobilai ir kitoki javai auga. Lietuviai
kurie pirko farmas šį pavasarį, paša
koja, kad miestuose daugelis žmonių
nari pirkti farmas, bet bijosi, kad ne
reikėtu UŽ dyką pravažinėti tikietai.
Aš užtikrinu, kad jūsų kelionė i musu
kolonija nebus už dyka, nes čia yra
geriausio gatunko žemės — molis su
juodžemiu ir užauga visokį javai. Tai
yra nepasigyrimas, arba viliojimas
žmonių, bet gfryna teisybė.
Tik pamislykit, suvirš 400 lietuviu
pirko farmas mūšų kolonijoj, tai aiš
kiai parodo, kad yra tinkamiausias
kraštas ukininkystei. Norinti apsigy
venti tarpe lietuvių Ir įsigyti gera
ūkę, reikalaukit farmu katalogo.
J. A. ŽEMAITIS.
R. 1 Fountain, Mich.
•

PARDUODU puikią farmą, arba
mainysiu ant namo Chipagoje. 78
akerių žemės, visa dirbama; 3 arkliai,
4 karvės,, 4 telukai, 14 žąsų, 300 viš
tų, 11 kiaulių; visi įrankiai, 1% m. nuo
miestelio Illinois valstijoj. Platesnių
žinių kreipkitės:
R. ZAUGH,
Box 102, Engeiwood, III.
♦
i

STOGKAI-SEROS
PARDUODU 10 šėrų Co-operative
Society of America. Parduosiu nu
piginta kaina ir June 15, gausite di
videndo 14 procentą. Pasinaudokite
proga
Pašaukite Blvd.. 9595
W. STUKUS
8026 Emerald Avė., 1 flat.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

GERA FARMA
<80 akerių geros žemės, 4 kamba
rių stuba, pasidėjimui valgomų daik
tų
kamara. 35 akeriai geros pievos,
BIZNIAVAS KAMPAS
kuri duoda 3 karus šieno.
1 gera
59th ir Morgan Sts. 3 krautuvės ir karvė. Kaina $2,500. Jmokėt $500
4 4f441a4tai, pečium apšildoma. $10,- likusi ant 15 metų, su 5%. Gera
000.00 cash įmokėt. Kaina $25,000.00 vieta medžioklei.
9 mylios nuo
Antigos j vakarus.
ŽMONĖS, KURIE SIUNČIA PINIFELIX BIELAWSKI,
$500 ĮMOKANT NUPIRKSI
gus
Lietuvon per musų ofisą, yra už
ANTIGO, WISC.
ganėdinti.
Pasakysiu kodėl. Plauskit
2 flatų medinį po 4—4 kambarius na
P.
M.
Kaičio.
mą, prie Princenton Avė. arti 41-os
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
gatves. Kaina ...................... $2,500.00
PARDAVIMUI FARMA
Savininkas šios farmos nesenai mi
C. O. ROSEN
5926 So. Halsted St.
rė ir jo savastis turi būt sutvarkyta.
Matykit (Zicterman):
120 akerių labai geros molio žemes,
nėra smėlio nei kieto molio; geri huAR NORI GAUTI $25 už ma
dinkai,
randasi
širdyje
lietuviškos
au

PARDUODU du namu ir saliuną; gančios apielinkės. Reikia pamatyt, žą patarnavimą. Paklausk P. M.
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi kad
apkainavus.
Kaina $7,500, iš Kaičio,
būt parduotas labai greitai, nes sa
mokėjimai.
I
vininkas važiuoja Lietuvon.
8301 So. Halsted Str.,
W.
G.
ALWAY,
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:
apiekunas.
Chicago, III.
ANT MAROZAS
•
Scottville,
Mich.
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

PARDUODU barbernę, arba
operatorių visokiam dar aukso mainas. Vieta labai gera
bui.
ir nuo senai įdirbta. Taipgi rei
2 pagyvenimų mūrinis namas, 4—4
kia
barberio
vakarais.
kambarius,
skiepas ir antaugštis, eParanki vieta ir kavinė
lektros šviesa. Kaina $6,850. $600 į8405 S. Halsted St.

1911 W. Roosevelt Rd.

NAMAI-ZEME

V-

——■—..... —.........

finišierių

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI bučernė ant
PARDAVIMUI biznis ir biznio sagero bizniško kampo. Biznis
vapti netoli Chicagos.
| Saliunas, hotelis, cigarų krautuvė
gerai eina. Pigiai.
ir piknikams daržas. Randasi viduryj
5101 S. Ashland Avė.
PIGIAUSI IR GERIAUSI Chicago Heights, netoli lietuviškos

4481 S. Wood St.

REIKIA 2 patyrusių moterių ffiau i savaitę. Matykit

skudurų sortavimui. Gera alga.
A. LEVER,

PARDAVIMUI

NAMŲ BARGENAL

$500 ĮMOKANT nupirksi

- NAMAI.

EDERHEIMER STEIN CO.

Racine, Wis.. — ___
_ 35-tos
Sandaros
kuopos išvažiavimas į Midway Par
ką bus nedėlioj, birž. 12, nuo 10 vai.
JIEŠKAU darbo už bučerį, esu pa
ryto iki 12 nakties. Bus programė*tyręs
ir vartoju J kalbas.
lis. Šokiai etc.
Kviečiame vietos ir
Atsišaukite
j Naujienų ofisą po No.
apielinkės lietuvius gausiai dalyvauti.
305.
— Komitetas.

2-jų Metų Sukaktuvės.^— Chicagos
Lietuvių Taryba rengia šeimynišką
vakarėli su programų, sekmadienyje,
7:30 vai. vak. birželio 12 d., Mildos

West Pullman, III.

VAITKEVIČIENE
šiuomi pranešu savo kostumerkoftis rime žmonių, kurių draugai pripažįs
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num. ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik
3113 So. Halsted St. Tel.: Bbulvard rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt
3138.
mums, kad gali padaryt biznį, mes
JIEŠKAU savo tetulės Magdelenos padarysime užsiganėdinantį sutarimą,
Jonaičiutės, Šiaulių apskr.. Lygumų
parapijos, Ramonaičių sodžiaus. Gy- ( kaip comišino ir tt
PARDAVIMUI ar išmainymui 5
vena Chicagoj. Malonėkite atsiliep
pasažierių automobilius. Mainysiu ant
Room—24
ti, arba žinanti teiksis pranešti.
loto biznio ar namo. Kreipkitės.
VLADISLOVAS URBONAS,
A. GRIGAS,
127 N. Dearborn St.
i
534 N. Clark St.,
8114 So. Halsted St.
Chicago, III.
pardavimui^ pasažierių, 6 cilinderių
automobilius, gerame stovyj,
JIEŠKAU draugo Antano Baršku
vertė
$800.
Parduodu už $450 arba
■
čio ir jo sesers Domicėlės Barskaitaimainysiu
ant
motorcycle.
tės, gyvenusios apie Newark, N. J.
R.
DERINGIS,
Baršketis gyveno Chicago, III. Ma
REIKIA KELETOS
1343 S. 48th Ct.,
Cicero, III.
lonės atsišaukti ar žinanti pranešti
VYRŲ
antrašu
J. WAITKUS
Priimsime keletą vyrų į smar
3364 S. Halsted St..
Chicago, III
JIEŠKAU husbrelio, Petro Jankaus
kc. Girdėjau, kad 1913 metais gyve
no Chicagoj an Town of Lake, dabar
nežinau kur. Kas jj pažįsta ar patsai
malonėkite at ršaukti — turiu svarbų
reikalą. Iš Lietuvos jis paeina: I abiržės valsč., tiižų apskr., iš Užgulbin’o viensėdi jo j
CIPRIJONA RANONIS,
1'64 W. North Avė.,
Chicago, 1)1.
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PARDAVIMUI kriaučių šapa. nau
jų darymui ir senų taisymui. Biznis
puikiausiai {dirbtas tarpe Cicero lie 80 AKERIŲ ŪKĖ; $500 {MOKĖT.
tuvių. Naujienos 806.
Nieko daugiau per 5 metus.
10
'•ki
30 meti) išmokėjimas. Puikau
PARDAVIMUI grosemė, saldainių,
siąs
molis
su judžemiu, maža stuba ir
Ico Cream ir kitokių gėrimų geroj
bamė,
yra
ir miško. $2,500.
vietoj, vien lietuviais apgyventoj. Par
25 farmos su gyvuliais ir mašineri
davimo priežastis — važiuoju Lietu joms
ir t.t. prie gero kelio, arti mo
von.
kyklos,
teisingas biznis. Rašyk i bilo
1621 S. Union Avė.
banką Menominee paviete paliudijimo.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 27 metai baznyje.
F. WOESNER,
nė.
Biznis cash. Parduosiu urnai,
Stephenson ,Mich.
kadangi einu į kitą biznį.
1521 W. 47 St. l ,

bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.
Savastis susideda iš didelio dviejų
augštų namo su saliunu, cigarų krau
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
[didelių gyvenimui kambarių ant 1-mv
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi
ir elektros šviesa.
Piknikams daržas aptvertas me
džiais priaugęs.
Didelė 50x60 šo
kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik
nikų.
Chicago Heights turi 25/100 gyven
tojų ir virš 100 dirbtuvių, visos gat
vės grįstos.
Tai yra vienintėlė tos rųšies vie
ta Chicago Heights ir labai gera pru-J
pozicija.
Savininkas buvo biznyje per 30 me
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.
Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis
tiesiai su savininku. Visas cash ne
reikalaujama, nes savininkas duos ant
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima
priimti mažą savastį kaipo pirmą įmokėjimą.
LOUIS POTUCEK,
Terminai Hotel,
Chicago, Ho’ghts, III.
Tol.: 1584.

PARDUOSIU farmą arba mainysiu
ant namo. 240 akerių geros žemės,
100 akerių ariamos, 4 arkliai, 10 kar
vių, 100 vištų, geri budinkai ir visos
mašinerijos. Kaina $11,800. Wisconsin Valstijoj.
JOSEPH VOLANDUS,
2829 W. S9th St.
Tel.: Lafayette 4167.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. Čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų* Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstiįone.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir naman.«.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokgjlmais.
KI^Ibos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelis.
Tel. Seeley 1648.

SARA PATEK, pirmininką.

F“"11

NAUJIENOS,
Chicago,
—
■ua———
—h—■oa— III.
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(Tąsa nuo 5 pusi.)
n ink o vakare jis bandė per
skirti tris girtus vyrus, kurie
barės tarp savys prie Septynio
liktos ir Canal gat. Jam įsimai
šius, sako, tūlas Izniis Princing, 618 Barber gat., išsitrau
kė revolverį
ir ant vietos jį
nušovė, paleisdamas tris šū
vius. Princing suimtas.
Detektyvus primušė.
Du detektyvai,
O’Brien ir
Burch, užvakar suėmė Jacob
Bccker, 1930 S. Sawyer avė. ir
nusivedė jį prie Spaulding ir
Ogden gatvių palaukti, kol po
licijos automoblis atvažiuos.
Belaukiant jiems prisiartino k<*
lėtas suimtojo draugų, paleido
suimtąjį ir detektyvus apmu
šė. Paskui toj vietoj susirinko
žmonių gauja ir kumšnojo de-

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas rengia pikniką nedėlioj,
birželio 12 d. Geo. Cnernausko darže,
Lyohs, III. Pradžia 10 vai. ryto. Užprašom gerbiamą visuomenę atsilan
kyti.
— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P.
susirinkimas įvyks nedėlioj, 12 d. bir
želio Zvviązek Polek svet., 1315 N.
Ashland Avė. Visi draugai malonė
kite susirinkt ir užsiinokėt užsilikusią
mokestį. Tie draugai, kurie persikė
lė į kitą vietą būtinai priduokite savo
adresus.
— X. Shaikus.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ I

1

MOTERŲ

VYRŲ
AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos narni) darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.
Labai gera propozicija, nes kiekAtsišaukite.
vienas
žmogus guli uždirbt nuo $50
OREMUS CHEMICAL
iki
$75
į savaitę. Kvalafikuotiems
LABORATORY,
mokėsime
savaitinę algą. Atsišaukit
1718 i So. Halsted St.
,
tarpo 9 ir 11 pirm pietų.
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PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kambariai užpakalyj. Biznis nub se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
arba visą.
,
3201 S. Auburn Avė.

NAMAI-ŽEME

ŽMONĖS, KURIE PIRKO arba par
davė propertes per Liberty Land &
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M.
Kailio,
3301 So. Halsted Str., ChicagO, III.

t

Puikios,

Pigios

Farmos!

Netoli nuo Chicagos: 60 akerių su
puikiais budinkais: sodnas, gyvuliai ir
mašinos. Pelnas nuo $7.00 iki $10.00
į dieną Kaina $13,500. Didelis bar
genas, pasiskubinkite.
40 akerių farma, su gerais budin
kais, gera žemė; tiktai už $7,600.
Turime ir daugiau puikių farmų toj
pačioj apielinkėj apie lament, Elgin
ir kitus miestelius netoli Chicagos ir
visokio didumo nuo 5 iki 200 akerių.
Norėdami puikių ir tikrai gerų far
mų kreipkitės pas mus pirmiausiai.
S. SLONKSNtS
3437 S. Wallace St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
PARDAVIMUI saliunas su mūri
flatų
6 ir 6 kambarių; vanos gasas
niu, ant 2 pagyvenimų namu, arba at
*
C0MM0NWEALTH
LIFE
elektra,
garu šildomas, aržuolinės grin
REIKIA patyrusių moterų sortaviskirai. Rendos neša $100.00 į rpčnoGarfield Park. — Lietuvių Janitorių
INSURANCE
CO.,
dys
ir
trimingai.
Rendos $70.00 į mė
sį. Taipgi, garadžius automobiliui ir
Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas mui skudurų.
nesį.
'Taipgi
lotas
už pusę kainos.
| automobilius Hudson 1.919, žieminis ir
CHAS YOUNG <fc CO.
laikys pusmetinį susirinkimą nedėlioj,
431 S. Dearborn St.,
Atsišaukit
telefonu:
Beverly
2315 ar
664-666 W. Austin A ve.
vasarinis. Lotas 35x185. Turi būt par
birželio 12 d., 1-mą vai. po pietų John
Room 911-912
ba
po
dvyliktos
iki
7
vakare
ypatiškai.
duotas į trumpą laiką, nes savininkas
Phone Monroe 3266
Engei svet., 3720 W. Harrison St.
Tel.: Wabash 8415.
6936 So. Tai man Avė.
apleidžia miestą.
Atsišaukite: J.
Visi nariai ir narės būtinai atsilan
PARDAVIMUI Už BARGENĄ
Katkus 402 Chicago St., Tolton, III.
kykite paskirtu laiku, nes yra labai
fiiaur-rytinis
kampas 22-os ir
REIKALINGAS duonkepis — prie
Tel. Tolton 28
svarbių reikalų; ir atsiveskite naujų Į REIKIA moteries ar merginos na- duonos
HovnA
avė.
-Sanimas
ir 4 ir 5 kam
ir keksų. Kreipkitės tuojaus
narių įsirašyti. —- Rašt. J. Burčikas. mų darbui — kambarius apžiūrėti ir
barių
Pagyvenimai.
Rendos
$106.00 į
PUIKUS mūrinis namas netoli nuo
šiuo adresu:
■ retkarčiais už baro pabūt. Vaikų
______
menesįj
Kaina
ši*?
savaitę
$9,000.0/).
lietuvių bažnyčios Cicero, III. Namas
223 Cassidy Avė.
ant
dviejų florų, trijų flatų ir puikus Matykit Frank kosmach su Emil A.
Cicero Lietuvių Pašelpinis Kliuhas ' nt ltl*
(prie kampo Benton St.)
M. UFFORT,
štoras,
su gazu, elektra, maudynėmis Basenet.
laikys savo susirinkimą pėtnyčioj,
JOLIET, ILL.
1905 Canalport Avė.
2116 W. 22nd St.,
ir visais kitais naujos mados intaisybirž. 10, kaip 8 v. v. Visi nariai susi
Tel.
Canal
2138.
mais.
Parsiduoda
labai
pigiai.
Atsi

rinkite laiku, turime daug svarbių
PARDAVIMUI saliunas su piknikų
šauk
prie
savininko.
reikalų. Taipjau bus duota, praeito I REIKTA merginos abelnam
rengimui daržu. Vieta nuo senai iš
V. B. VILLOVIC1US
musų pikniko apyskaita. Kviečiame
, , .
. . . y ...
dirbta ir gerą pelną neša. Netolį lie
PRIVERSTI parduoti 2 augštų su
666
W.
18th Street, Chicagoj arba skiepu mūrinį narna su dideliu antatvykti ir nauji draugai įstoti kliu- namų darbui. Atsišaukite.
tuvių ir lenkų bažnyčios ir Wost Pull1439 S. 49th Court,
Cicero. agščiu, murmuro stogas 4 ir 5 kam
744 Buckingham PI.,
PARDAVIMUI Jeffery automobi mano didelės dirbtuvės, pro šalį eina
išgerbėjo ir areštavo dvidešimt ban. —Valdyba.
barių, toiletai viduje. Kaina greita
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis bulvaras. Priežastis pardavimo part
1-as apart. Tel.: Lake View 7492 viršus,
vyrų iš tos gaujos.
Areštavo
me pardavime $7,200.00. Matykit
užtikrintam stovyj, visai nau neris išvažiuoja į Lietuvą, o man
Town
of
Lake.
—
Balto
Dobilo
L.
Į
Šaukit
3
Vai.
po
piet.
ji tajeriai. Norinti gero autortiobilio, jau pabodo tam biznyj būti.
tuos, kurie rados arčiau detek P. Kliubas laikys priešpusmetlnj susi
PARDAVIMUI medinis namas, 2 Krank Kosmach' su Emil A. Basener
2116 W. 22nd St.,
nepraleiskit
šios
progos.
pagyvenimų,
5—6 kambarių. Rendos
tyvų, bet ar jie ką darė detek rinkimą pėtnyčioj, birž. 10, 8 v. v.
A. ŽALALIS,
Tol.; Canal 2138.
Matyt galit vakarais.
neša $28.00 menesiui. Kairfa $2,200.00.
Kliubo syet, 4558 So. Marshfield Avė.
Namas randasi 3737 Emerald Avė. Sa ------------------------------------------------- 1
P. WALTERAITIS,
tyvams, tai nežinia.
658
W.
123rd
St.
A
Visi nariai- malonėkite susirinkti, bus
2428 W. 46th St.
vininkas gyvena.
West Pullman, III.
7 kambarių dvie’ų augštų medinis
dauR naujų darbų. Atsiveskit ir nau
Tel.: Lafayette 1329.
3405 So. Halsted St.„
2 fl. front namas su maudynėmis, Rasų ir 1.1.
J. P. Policnskio aptieka, prie jų draugų kliubui nuo 18 iki 28 metų.
South 50th Avė. Cicero, III. arti 13th
.
VYRŲ
—
Sekr.
VValter
Sharka,
4512
R.
PARDAVIMUI
Maxwell
5
pasažie2633 W. Keturiasdešunts sep Talman Avė.
PARDAVIMUI beveik naujas medi Si:. Kaina $3,200. Išmokėjimai.
rių, 1917, automobilius, labai pigiai—
E. M. SNOW & CO.,
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam
REIKIA patyrusių geležies važiuoju į farmą. <
tintos, trys vyrai apvogė. Iš pi
69
W. Washington St.
barius, elektros šviesa, maudynės ir
CHAS REDECKE
atmatų jardan vyrų ir prie žirk
nigų šėpos paėmė $100, paskui
Tel.
Central
507.
visi parankumai. Taipgi lotas šaie
PASARGA
1435 So. 49th Court,
Cicero, III.
lių.
susikrovė
savo automobilin
PARDAVIMUI puikiausiame, evei- namo. Parduosiu pigiai arba mainy
Matyt galima nuo 6 rki 10 vai. kas
MOUNT GREENWOOD
vakaras; sub. nuo piet, nod. per dieną. kiausiame Beverly Hills distriktę pui siu ant didesnio namo.
LANSKI,
tris keisus degtinės ir galios Norintieji pasigarsint į sekamos die
SZEMAT & LUCAS
ki šešių kambarių stuba ant vieno
Tel.:
Cicero
8027.
Pardavimui namas, 3 kamba
3465 So. Lavvndale Avė.
4217 Archer Avė.
raudonu geležiu pristpyrė, kad nos Naujienas, turi priduot savo pa
trečdalio akerio žemės, elektros švie
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
sa, gasas ir modemiškas plumingas;
rius galima išrendųoti Elektra.
savininkas pasakytų, kur jis karo.
namas 5 metų senas, stikliniai miego3 blokai nuo karų linijos. Ir 2
turi paslėpęs morfiną, heroin
mieji porčiai, nauja bamė cementuo
Pardavimai savasčių, biznių, autoPARDAVIMUI 2 flatų medinis na- lotai. Pigiai.
PARDAVIMUI 6 pnsažierių 1917 tomis grindimis, 2 dideli vištininkai, 2
ir kitokių narkotikų, kurių jie mobilių,
/rakandų, kambarių jieškojinvas
Kaina $3,000. Pardavimo prie
Hudson
už
$475.00.
Gerame
stovyje,
karvės, 30 vištų, 2 antys, vyšnių, pyM. GLEASON, 11018 Tory St.
mai, ,kpsivedimai, asmenų jieškoji- $5,000 I METĄ AR NE IN ekstra tajeriai.
paėmė tris svarus.
žastis
— apleidžiu miestą.
čių, slyvų, obelų ir grušių meldžiu su
may ir t.t. turi būt iš kalno apmokaTERESUOJA?
2314 W. 50th PI.
P. MATHEAU,
vaisiumi; juodieji ir raudonieji ser
8360 Wallace St.
bentai, avietės, serbentų krūmai, kitą
PARDUODU puikią farmą, arba
Miesto finansų komitetas
metą
bus vaisingi, 20 vynuogių, tūks
mainysiu
ant namo Chicagoje. 78
Reikia
pardavėjų
arba
su
plačia
padarytos paskelbime, turi
tančiai rožių ir kitokių kvietkų. Vie
užvakar nusprendė perkratinė būtKlaidos
akerių
žemės,
visa dirbama; 3 arkliai,
atitaisytos į 24 vai.
pažinčia žmonių, kad susijungus su
nas blokas nuo gatvekarių, du blokai
FARMOS, FARMOS.
4 karvės,, 4 telukai, 14 žąsų, 300 viš
ti mokestis, kurios buvo už
nuo Rock Island stoties. Jei nori gy
Nepirkit prastų farmų arba pusty- tų, 11 kiaulių; visi įrankiai, 1% m. nuo
gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
mokėta virš $2,000,000 staty
vent tarpo paukščių ir kvietkų, ši vie nėse, pakol nepamatysit nvusų didžio miestelio Illinois valstijoj. Platesnių
DIDELIS NUPIGINIMAS
ta tinka tamistai. Visi linksmumai sios Lietuvių Ūkininkų kolonijos že žinių kreipkitės:
mo ekspertams. Manoma, kad
są arba nors dalį laiko pardavojimui
R. ZAUGH,
0 šalies, ir parankamai miesto, du blo mių. Dabar yra geriausias laikas iš
tai buvo padaryta nelegališkai.
kai nuo mokyklos.
investmentus,
kūne
neš
didelį
uždar

siskirti gerą ūkę, nes žemė pati save
Ant
naujų
ir
vartotų
Box 102, Engelwood, III.
AKUŠERKA M. BANIENĖ
javų našumu. Atvažiuokit
automobilių
po antru vyru
Šis yra puikiausis bargenas Chica pasirodo
bį ir tame pat laike yra saugus. No
ir
pamatykit
kaip pas mus kviečiai
CHAS LANGE & BROS. CO.
VAITKEVIČIENĖ
*
goj, o kaina tik $6,500.00 cash, ne dobilai ir kitoki
javai auga. Lietuviai
u
2621-27
Milwaukeo
Avo.
George Cointe,’ 1244 S. Mor šiuomi pranešu savo kostumerkoms rimo žmonių, kurių draugai pripažįs
mainai, mortgečiaus $2,100.00. Nau kurie pirko farmas
šį pavasarį, paša
Prie
Logan
Sųuare
jienos 307.
gan avė., užvakar moralų kor kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik- Tel.: Spaulding 234.
koja,
kad
miestuose
daugelis žmonių
ted St., dabar atidariau ofisą po num*.
nari pirkti farmas, bet bijosi, kad ne
PARDUODU 10 Šerų Co-operative
te tapo nuteistas metus kalėji- o.lo S°’
Cash
ar
išmokėjimai
S** Tel.: Boulvard Į r{i jų nusistatymą. Jei gali prirodyt
reikėtu
už
dyką
pravažinėti
tikietai.
Atdaras
vakarais
ir
Subatomis.
Society
of America. Parduosiu nu
man ir $500 užsimokėti. Teis oloo.
NAMŲ
BARGENAI.
Aš
užtikrinu,
kad
jūsų
kelionė
i
musu
X
piginta
kaina
ir June 15, gausite di
mums, kad gali padaryt biznį, nąes
kolonija nebus už dyka, nes čia yra videndo 14 procentą. Pasinaudokite
man jį patraukė E. Senkus.
$500 ĮMOKANT NUPIRKSI
JIEŠKAU savo tetulės Magdelenos padarysime užsiganėdinantį sutarimą,
2 flatų medinį namą, 6—7 kambarius, geriausio gatunko žemės — molis su proga
Nubaustasai yra franeuzas, ta Jonaičiutės,
Šiaulių apskr., Lygumų
prie 47-tos gat. arti Ashland Avė. juodžemiu ir užauga visokį javai. Tai
Pašaukite Blvd.. 9595
parapijos, Ramonaičių sodžiaus. Gy kaip comišino ir tt
tai gal bus deportuotas.
PARDAVIMUI ar išmainymui 5 Kaina .............
$2,500.00 yra nepasigyrimas, arba viliojimas
W. STUKUS
vena Chicagoj. Malonėkite atsiliep
pnsažierių
automobilius.
Mainysiu
ant
žmonių,
bet
gfyna
teisybė.
3026
Emerald
Avė., 1 flat.
Room—24
ti, arba žinanti teiksis pranešti.
Tik pamislykit, suvirš 400 lietuviu
loto biznio ar namo. Kreipkitės.
$2,000 ĮMOKANT NUPIRKSI — pirko farmas musų kolonijoj, tai aiš
VLADISLOVAS URBONAS,
A. GRIGAS,
Charles Hali, 2325 N. Sa\v127 N. Dearborn St.
,
bargenas
3 flatų muro namą, 3—5 kiai parodo, kad yra tinkamiausias
»
584 N. Clark St.,
8114 So. Halsted St.
yer avė., užvakar atėjo pas pokambarių.'
Dabar rendos neša $135 kraštas ukininkystei. Norinti apsigy
Chicago, III.
į
mėnesį,
nėra
lydo, tėnda galimai pa venti tarpe lietuvių ir įsigyti gera
PARDAVIMUI1,fc pąšažierių, 6 cilin
licistų George Noonan ir pasa
kelti.
Kaina
tik
................... $8,500.00 ūkę, reikalaukit farmu katalogo.
derių automobilius, gerame stovyj,
kė jam kas jį (Noonon) su JIEŠKAU draugo’ Antano Baršku
Pasakykit mums mierą savo
šis
yra
tikras
investinentas.
vertė $800. Parduodu už $450 arba
J. A. ŽEMAITIS.
čio ir jo sesers Domicėlės Barskaitaimušė. Jis sakė, kad jo sąžinė tės, gyvenusios apie Newark, N. J.
mainysiu ant motorcycle.
R. 1 Fountain, Mich.
• kambario, o mes suteiksime
R.
DERINGIS,
59th
St.
BIZNIAVA
VIETA
netoli
buvus nerami, kol jis tai slė- Baršketis gyveno Chicago, III. Ma
maž-daug apskaitliavę kiek at
REIKIA KELETOS
1343 S. 48th Ct.,'
Cicero, III. Halsted St. 2 krautuvės, 4 flatai.
lonės
atsišaukti
ar
žinanti
pranešti
pęs.
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
4 flatai, pečium apšildoma. $10,VYRŲ
, IL. ,.. I
rjniii
jjuatg.' '■gji Į" iii’.
GERA FARMA
antrašu
.
*
000 įmokėt. Kaina................ $22,000.00
$0 akerių geros žemės, 4 kamba DYS*’. Tel. Victory 2400.
J. WAITKUS
Priimsimo
keletą
vyrų
į
smar
rių
stuba, pasidėjimui valgomų daik
Mirštančiųjų skaičius Chica- 3364 S. Halsted St., Chicago, I1L
tų
kamara.
35 akeriai geros pievos, GEORGE GREEN LUMBER CQ
BIZNIAVAS KAMPAS
kiai
augančią
taxi
Cab
Co.
Jei
kuri duoda 3 karus šieno.
1 gera
gojo mažėja. Palyginus su pra JIEŠKAU busbrelio, Petro Jankaus
22nd St. Bridge
PARDAVIMUI
saliunas
lietuvių
ir
59th
ir
Morgan
Sts.
3
krautuvės
ir
karvė.
Kaina
$2,500.
Įmokėt
$500.
turi keletą šimtų dolerių arba
eitų metų tokio pat laiko pe kc. Girdėjau, kad 1913 metais gyve
lenkų apgyventoj, puikioj vietoj ir 4 4f441a4tai, pečium apšildoma. $10,- likusi ant 15 metų, su 5%. Gera
no Chicagoj an Town of I^ake, dabar
geras biznis. Savininkas eina kitan 000.00 cash įmokėt. Kaina $25,000.00 vieta medžioklei.
riodu, šiemet mirė 4,764 žmo nežinau
touring karą į mainus ant taxi
9 mylios nuo
kur. Kar j) pažįsta ar patsai
biznin.
Taipjau
trokas
išvežiojimui
Antigos
į
vakarus.
nės mažiau.
malonėkite atplaukti — turiu svarbų
cab. Mes išmokinsimo biznio ir
ŽMONES, KURIE SIUNČIA PINIalaus.
FELIX BIELAWSKI,
$500 ĮMOKANT NUPIRKSI
reikalą. Iš Lietuvos jis paeina: I agus
Lietuvon per musų ofisą, yra už
1082
N.
Marshfield
Avė.
ANTIGO,
WISC.
pastatysime dirbti tuojau. Mu
biržės valsč., £iižų apskr., iš Užgulganėdinti.
Pasakysiu kodėl. Plauskit
2 flatų medinį po 4—4 kambarius na
Kol. John W- Cilnnin sako, binio viensėdijoj
P.
M.
Kaičio.
sų žmones padaro virš $100.00 J
PARDAVIMUI saliunas visokių mą, prie Prineenton Avė. arti 41-os
CIPRIJONA RANONIS,
kad buk pancdčlio balsavimuo
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
PARDAVIMUI FARMA
tautų apgyventoj vietoj; biznis ge gatvės. Kaina ...................... $2,500.00
1'64 W. North A ve.,
Chicago, 1)1.
savaitę
ir
visuomet
užsiėmę
per
Savininkas šios farmos nesenai mi
C. O. ROSEN
se buvę suktybių. Esą, kai ku !■____ L."
rai eina. Pardavimo priežastis —
!___ U-'.J-.'J.E.'fT.'T'.lJ".1 —LL'J?
5926
So.
Halsted
St.
rė
ir jo savastis turi būt sutvarkyta.
partnerių nesutikimas. Atsišaukite,
52 savaiti į metą. Platesnių ži
rie balsavę kelis kartus.
120
akerių labai geros molio žemės,
Matykit
(Zicterman):
2900 So. Lowe Avė.
nėra smėlio nei kieto molio; geri bunių kreipkitės į vyriausią ofisą.
AR NORI GAUTI $25 už ma
dinkai,
randasi
širdyje
lietuviškos
au

NORIU pirkti saloono fixtu- PARDUODU du namu ir saliuną; gančios apielinkės. Reikia pamatyt, žą patarnavimą. Paklausk P. M.
Apsiginklavęs vagis atėmė iš
CHICAGO COMMERCIAL
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi
EXCHANGE
N. Kaiser
$1,500 prie 2305 JIEŠKAU kambario vienam vaiki
res.
Kaina $7,500, iš KaiČio,
būt parduotas labai greitai, ne® sa kad apkainavus.
nui, pageidaujama North Side ar
mokėjimai.
■/
Atsišaukite nuo 5 iki 8 v. v. vininkas važiuoja Lietuvon.
Charleston gat.
Independence Stato Bank Bldg.
South Side, kad butų pagabu priva3301 So. Halsted Str.,
W.
G.
ALWAY,
Parduosiu
už
$18,000.00.
Atsišaukite:
3159 W. Roosevelt Rd. *
važiuot į miestą Be valgio. Pra
Lafayette 5679
apiekunas.
Chicago, III.
ANT MAROZAS
•
neškite Naujienos 304.
Scottville,
Mich.
Rm. 829-31
Chicagoj e j ieškoma pavogtų
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU

NAMAI-ŽEME.

ASMENŲ JIESK0J1MAI

STOCKAI-SEROS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

iii

iii

i iii i

i, <-

Į

PARDAVIMUI

JIESKO KAMBARIU

iš Vokietijos muziejaus pieši
nių. Tarp dingusių iš Weimar
muziejaus, Vokietijoj, paveik
IŠSIRENDAVOJA kambaris vie
slų randasi ir Rcmbrandt nu nam
ar dviem vaikinams gražioj
pieštas 1613 metais.
apielinkėj su visais paraįnkumais: ga

SIŪLYMAI KAMBARĮ

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Kas palikote šalokelį (? Red.)
Aušros baliuje Stančiko svetai
nėj, atsišaukite
į Knygyną
10900 Mich. avė. —Sekr. M. B.

radžius automobiliui, elektros šviesa,
Atsišaukite nuo 6 v. vakarais, pirmas
flatas
2826 N. Albany Avė.
Tel.: Spaulding 3974.
ANT RENDOS patogus ir šviesus
kambaris su visais patogumais dviem
ar vienam vaikinui, taipgi ir vienai
merginai. Mylinčiam tyrą orą ir vietą,
vietą.
4529 S. Sawyer Avė.
Nuo Kedzie Avė. į vakarus, ant 1-ų
lubų.

WXLL'.'.I IL ,MBH—■■

Pranešimai

PARENDAVOJU
kambari dviem
arba dviem vaikinams n.r-

merginoms

ba vedusiai porai.

Kambaris didelis

Susiv. A. L. Kareivių 3-ėios Kuopos Ir Svarus, iš fronto, ant antrų lubų

susirinkimas įvyks pėtnyčioj, birž. 10 —su valgiu, ar be.
d., 7:30 v. v. Sv. Jurgio parap. svet.
J K
703 W.’ 21st PI.
Visi nariai kviečiami būtinai susirink
ti.
— Rašt. F. Krasauskis.

*.

JIESKO darbo

Racine, Wia — Sandaros 35-tos
kuopos išvažiavimas į Midway Par
ką bus nedėlioj, birž. 12, nuo 10 vai.
JIEŠKAU darbo už bučerį, esu pa
ryto iki 12 nakties. Bus programė1tyręs
ir vartoju 4 kalbas.
lis, šokiai etc.
Kviečiame vietos ir
Atsišaukite
i Naujienų ofisą po No.
apielinkės lietuvius gausiai dalyvauti.
305.
— Komitetas.

2-jų Metų Sukaktuvės.^— Chicagos
Lietuvių Taryba rengia šeimynišką
vakarėlį su programų, sekmadienyje,
7:80 vai. vak. birželio 12 d., Mildos
svet., So. Halsted St. ir 32 gatvė.
Laike vakarienės bus prakalbos, ra
portas C. L. T. atstovų, kurie sugrį
žo iš Washingtono, ir dainos, o po
vakarienės bus šokiai ir tt. Kviečiam
visus lietuvius be skirtumo.
—Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ
REIKIA 2 patyrusių moterių
skudurų sortavimui. Gera alga.
A. LEVER,
2707 W. Roosevelt Rd.

Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

PARDAVIMUI bučernė ant
i PARDAVIMUI biznis ir biznio sa
gero bizniško kampo. Biznis
vastį netoli Chicagos.
Saliunas, hotelis, cigarų krautuvė
gerai eina. Pigiai.
ir
piknikams daržas. Randasi viduryj
5101 S. Ashland Avė.
PIGIAUSI IR GERIAUSI Chicago
Heights, netoli lietuviškos'

- NAMAI.

Turime vietų musų švie
sioj dirbtuvėj sekančios rųšies darbininkams:
flap dirbėjų
kalnierinių
finišierių

PARDAVIMUI kriaučių štoras. Ren
da pigi, darbo užtektinai — senų ir
PARDAVIMUI 4 kambariu cottage,
naujų. Parduodam labai pigiai— tu netoli dviejų gatvekarių linijų. Kaina
riu du bizniu.
$1,950. $350 įmokėt, ir po $15 i mė
3750 So. Kedzie Avė.
nesį.
PARDAVIMUI glosernė, lietuvių ir
4 kambarių cottage, 4 lotai, ant
lenkų kolonijoj. Biznis senas. Viena kampo. Kaina $3,100. $500 įmokėt ir
groseinė visame bloke. Priežastis $25 į mėnesį.
pardavimo — išvažiuoju iš Chicagos.
4431 S. Wood St.
5 kambarių cottage, elektros šviesa,
---------- ------------------------------------------------ —.—■—,
visi naujausi įrengimai įdėti ir j vis
PARDUODU barbemę, arba kas ’ apmokėta. $4,500. $800 įmokėt
aukso mainas. Vieta labai gera Ir $35 J mėnesį.

operatorių visokiam dar
bui.
ir nuo senai įdirbta. Taipgi rei
Paranki

vieta ir kavinė

tame name.
EDERHEIMER STEIN CO.
1911 W. Roosevelt Rd.

kia barberio vakarais.

8406 S. Halsted St.
RESTAURANTĄ parduodu už Jūsų

kainą. Pardavimo priežastis liga —
turiu eiti ligonbutin. Turi būt par
duota šią savaitę. Kreipkitės 2 vai.
po pietų.
1705 S. Canal St.

REIKIA dviejų vyrų su mažu ka
pitalu dirbti su manim, pilną ir dali
laiko, didžiausioj propozicijoj Chica
go. šiandien, jei nori/tapti biznie
rium ir padaryti nuo $35.00 ir dau^lau i savaitę. Matykit
MR. SIDLOSKY,
140 S. Dearborn St., Room 1702.
Matyti galima nuo 9 iki 12.

kambarius, skiepas ir antaujęštis, e- ta Chicago Heiglits ir labai &era pro-

pozicija.

mokėt ir $50 įmėnesį.

Savininkas buvo biznyje per 30 me
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.

4400 S. Kedzie Avė.
Matykit J. Zewart.

Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis

tiesiai su savininku. Visas cash ne
reikalaujama, nes savininkas duos ant
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima
priimti mažą savastį kaipo pirmą jmokėjimą.
LOUIS POTUCEK,
Terminai Hotel,
Chicago, Hoights, III.
$500 ĮMOKĖT.
Tol.: 1584.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. nau
jų darymui ir senų taisymui. Biznis
puikiausiai įdirbtas tarpo Cicero lie-' 80 AKERIŲ ŪKĖ;
tuvių. Naujienos 306.
Nieko daugiau per 5 metus.
10
‘
’
ki
30 metų išmokėjimas. Puik’auPARDAVIMUI grosemė, saldainių,
sias
molis
su judžemiu, maža stuba ir
Ico Cream ir kitokių gėrimų geroj
barnė,
yra
ir miško. $2,500.
vietoj, vien lietuviais apgyventoj. Par
25
farmos
su gyvuliais ir mašineri
davimo priežastis — važiuoju Lietu
joms
ir
tt.
prie
gero kelio, arti mo
von.
kyklos,
teisingas
biznis.
Rnšyk i bilo
1621 S. Union Avė.
banką^ Menominee paviete paliudijimo.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 27 metai baznyje.
F. WOESNER,
nė.
Biznis cash. Parduosiu urnai,
Stephenson
,Mich.
kadangi einu į kitą biznį.
1521 W> 47 St. i .

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.
Savastis susideda iš didelio dviejų
augštų namo su saliunu, cigarų krau
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
didelių gyvenimui kambjirių ant 1-mv
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi
ir elektros šviesa.
Piknikams daržas aptvertas me
tilais nuaugęs.
Didelė 50x60 šo
kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik
Musų
sistema yra geriausia, čia
nikų.
atskiruose departamentuo
x Chicago Heights turi 25/)00 gyven mokiname
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
tojų ir virš 100 dirbtuvių, visos gat aktuališkai kerpa, mieruoja
ir siuva
vės grįstos.
prie
geriausiai
įrengtų
sąTai yra v lėni n t Si 3 tos rųSien vie drapanas,
lygniIšmokinam J trumpą lailcrj. ir

lektros šviesa. Kaina $6,850. $ooo įWM. D. MORDOCK CO.,

MOKYKLOS

PARDUOSIU farmą arba mainysiu
ant namo. 240 akerių geros žemės,
100 akerių ariamos, 4 arkliai, 10 kal
vių, 100 vištų, geri budinkai ir visos
mašinerijos. Kaina $11,800. Wisconsin Valstijoj.
JOSEPH VOLANDUS,
2829 W. 89th St. '
Tel.: Lafayette 4167.

už

labai

prieinamą kainą.

I6m<okęs

amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarajs.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijom.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klejos dienomis ir vakarais. Pareikalauklt knygėlSs.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.

